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Асоціація українських моніторів дотримання прав
людини в діяльності правоохоронних органів (Асоціація
УМДПЛ) пропонує Вам оновлені поради щодо того, як
поводити себе в різних ситуаціях із працівниками поліції
в зоні проведення антитерористичної операції.
Поради щодо взаємодії із поліцією (поза зоною проведення АТО) завжди доступні у мобільному додатку
«Поліція під контролем» (http://policeundercontrol.org/),
який можна завантажитина смартфон, що керується
системою Android/iOS. Таким чином Ви будете мати усі
наші поради офлайн та зможете проглянути їх у критичній ситуації або вивчити під час поїздки у метро,
автомобілі тощо.
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ПЕРЕДМОВА
Війна, як спалах масштабного насильства, є чи
не найбільш ризикованою ситуацією, що загрожує
безпеці людини. Нідерландський юрист і один із
основоположників міжнародного права Гуго
Гроцій (1583-1645) якось констатував: «Війна
взагалі не сумісна з правом», маючи на увазі те, що
будь-який військовий конфлікт допускає і навіть
«санкціонує» вчинення злочинів, зокрема позбавлення людини життя.
До того ж, війна ніколи не зводиться до ігнорування прав виключно озброєного супротивника. У надзвичайній ситуації ведення військових
дій влада завжди відчуває спокусу жертвувати
заради перемоги правами й свободами власних
громадян. Проте Міжнародне гуманітарне право
наголошує — навіть у війни повинні бути обмеження і права кожної окремої людини ніколи не
втрачають цінності, адже саме вони є запорукою
повернення країни до мирного життя. Тому, якщо
Ви опинилися у зоні військового протистояння,
надзвичайно важливо знати ті «правила гри»,
якими мають керуватися державні органи у
своєму ставленні до цивільних осіб.
Підготовлений Асоціацією УМДПЛ третій
випуск практичного порадника «Ти і поліція» не
тільки допоможе Вам у цьому, а й дасть важливі
практичні поради щодо безконфліктного перебування у зоні АТО.

І

РОЗДІЛ

10
ПОШИРЕНИХ
ТЕРМІНІВ

Війна в Україні змінила не тільки наше повсякденне життя, а й сучасну мову. Специфіч-ний
військовий сленг та термінологія, поповнив-ши
мовний «арсенал» журналістів, поступово стали
невід'ємною частиною вітчизняного інформаційного поля. І хоча головною функцією військової
лексики є формулювання суті певних процесів та
професійне позначення об'єктів й засобів, пов'язаних з обороною країни, обізнаність з офіційною
термінологією військових необхідна і цивільним
особам, адже така термінологія має й юридичний
аспект.
1. Антитерористична операція (АТО) — комплекс
спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення терористичної
діяльності, звільнення заручників, забезпечення
безпеки населення, знешкодження терористів,
мінімізацію наслідків терористичної діяльності.
2. Район проведення антитерористичної операції — визначені керівництвом антитерористичної операції ділянки місцевості, транспортні
засоби, будівлі, споруди та приміщення, у межах
яких проводиться зазначена операція.
3. Режим у районі проведення антитерористичної операції — особливий порядок (виставлення оточення, організація патрульної охоронної
служби тощо), який може встановлюватися на час
проведення операції і передбачати надання
суб'єктам боротьби з тероризмом спеціальних
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повноважень. Відповідно до ст. 14 ЗУ «Про
боротьбу з тероризмом», у районі проведення
антитерористичної операції можуть тимчасово
вводитися обмеження прав і свобод громадян.
4. Антитерористичний центр при Службі
безпеки України (АЦ) — орган, який координує
діяльність суб'єктів боротьби з тероризмом.
Складається з Міжвідомчої координаційної комісії
та штабу, а також координаційних груп та їхніх
штабів, які створюються при регіональних органах
Служби безпеки України.
5. Блокпост (БП) — загороджувальний пункт у
визначеному місці на ділянці місцевості в районі
проведення АТО. Блокпост призначений для
контролю за рухом людей, транспортних засобів,
перевірки документів, що посвідчують особу,
особистого огляду осіб і їхніх речей, огляду
транспортних засобів. Вказані дії виконуються з
метою запобігання несанкціонованому проникненню осіб на неконтрольовану територію, проникнення з неконтрольованої території терористів та їхніх пособників, а також переміщення в
районі АТО заборонених предметів і речовин. БП
забезпечує оборону сил та засобів, залучених до
проведення АТО, від протиправних посягань з
боку терористів та незаконних озброєних
формувань.
6. Військово-цивільні адміністрації (ВЦА) —
тимчасові державні органи у селах, селищах,
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містах, районах та областях, що діють у складі
Антитерористичного центру при Службі безпеки
України. Вони призначені для реалізації положень
Конституції та законів України на підпорядкованій території, налагодження безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, забезпечення
правопорядку, участі у протидії диверсійним
проявам і терористичним актам, недопущення
гуманітарної катастрофи в районі проведення
антитерористичної операції. Військово-цивільні
адміністрації тимчасово здійснюють повноваження відповідних рад та державних адміністрацій.
7. Контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) —
спеціально виділена територія блокпосту з комплексом будівель, спеціальних інженерних та
фортифікаційних споруд і технічних засобів, де
здійснюється контроль відповідними органами і
службами України за пропуском на неконтрольовану територію та з неї осіб, транспортних
засобів, вантажів та іншого майна.
8. Лінія зіткнення — умовне розмежування
території Донецької та Луганської областей між
неконтрольованою та підконтрольною Україні
територіями.
9. Неконтрольована територія — територія, на
якій органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені законодавством України.
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10. Суб'єкти боротьби з тероризмом — державні
органи, які у межах своєї компетенції здійснюють
боротьбу з тероризмом. Серед інших, суб'єктами
боротьби з тероризмом є правоохоронні та силові
відомства: СБУ, МВС, Національна поліція,
Міністерство оборони, прикордонна служба
України.
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РОЗДІЛ

10
ПРАВОВИХ НОРМ, ЩО
ЗАХИЩАЮТЬ ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ
У РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ АТО

Район проведення АТО не має розглядатися, як
територія повного всевладдя озброєних людей у
формі. Попри запровадження Україною окремих
обмежень прав та свобод людини, основні норми
міжнародного та національного права є обов'язковими до виконання правоохоронцями та військовослужбовцями у будь-який час і у будь-якому
місці. Ми наводимо 10 таких, на нашу думку,
важливих правових запобіжників.
1. Ст. 4 Додаткового протоколу до Женевських
конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується
захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II від 8 червня 1977 року).
Підписано Україною — 12.12.1977 р., дата набуття
чинності для України — 25.07.1990 р.
1. Усі особи, які не беруть безпосередню участь
у воєнних діях, мають право на повагу до своєї
особистості, своєї честі, своїх переконань. За
всіх обставин з ними поводяться гуманно.
2. Щодо вказаних осіб заборонені й будуть
залишатися забороненими такі дії:
a) посягання на життя, здоров'я, фізичний і
психічний стан осіб, зокрема, вбивство, а також таке жорстоке поводження, як катування,
каліцтво чи будь-які форми тілесних покарань;
б) знущання над людською гідністю, зокрема,
образливе поводження, зґвалтування або непристойне посягання у будь-якій формі;
в) грабіж;
г) погрози вчинити будь-яку з вищезазначених дій.
-13-

2. Ст. 6 Додаткового протоколу до Женевських
конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується
захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II від 8 червня 1977 року):
а) звинувачений без затримки має бути проінформований про деталі правопорушення, що
ставиться йому за вину. Звинуваченому повинні бути надані до і під час суду над ним усі необхідні права й засоби захисту;
d) кожний, кому пред'явлено звинувачення у
правопорушенні, вважається
невинуватим
доти, доки його вина не буде доведена згідно із
законом;
f) жодна особа не може бути примушена до
свідчення проти самої себе чи до визнання себе
винною.
3. Ст. 3 Конституції України
«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність,
недоторканність і безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю. Утвердження і
забезпечення прав і свобод людини є головним
обов'язком держави».
4. Ст. 17 Конституції України
«Збройні Сили України та інші військові
формування ніким не можуть бути використані
для обмеження прав і свобод громадян».
5. Ст. 64 Конституції України
«В умовах воєнного або надзвичайного стану
-14-

можуть встановлюватися окремі обмеження прав і
свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не
можуть бути обмежені права і свободи, передбачені такими статтями Конституції України:
- ст. 27 «Кожна людина має невід'ємне право на
життя»;
- ст. 28 «Кожен має право на повагу до його
гідності»;
- ст. 29 «Кожна людина має право на свободу та
особисту недоторканність»;
- ст. 55 «Права і свободи людини і громадянина
захищаються судом»;
- ст. 59 «Кожен має право на правову допомогу»;
- ст. 62 «Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде
доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 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. 63 «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».
-15-

6. Ст. 2 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом»
Правову основу боротьби з тероризмом становлять Конституція України, Кримінальний кодекс
України, цей Закон, інші закони України.
7. Ст. 3 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом»
Боротьба з тероризмом ґрунтується на принципах законності та неухильного додержання прав і
свобод людини і громадянина, пріоритетності
захисту життя і прав осіб, які наражаються на
небезпеку внаслідок терористичної діяльності.
8. Ст. 15 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом»
У районі проведення антитерористичної операції зброя та спеціальні засоби застосовуються з
дотриманням чинного законодавства України.
9. Ст. 7 ЗУ «Про Національну поліцію»
Під час виконання своїх завдань поліція
забезпечує дотримання прав і свобод людини,
гарантованих Конституцією та законами України, а
також міжнародними договорами України. Поліцейським за будь-яких обставин заборонено сприяти,
здійснювати, підбурювати або терпимо ставитися до
будь-яких форм катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання.
10. Ст. 1 ЗУ «Про військово-цивільні адміністрації»
Військово-цивільні адміністрації призначені для
забезпечення дії Конституції та законів України в
районі проведення антитерористичної операції.
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ІІІ

РОЗДІЛ

10
ПРАВИЛ БЕЗКОНФЛІКТНОГО
СПІЛКУВАННЯ З ОЗБРОЄНОЮ
ЛЮДИНОЮ У ФОРМІ

Не треба бути ідеалістом і сподіватися, що
люди у формі стануть взірцем коректності,
гуманності й неухильного дотримання законів під
час спілкування з Вами. Навпаки, часто вони
ігнорують зазначені у цих законах обмеження й
заборони. В умовах військового конфлікту виключно правові норми не бувають ефективним й
остаточним регулятором взаємовідносин між
військовим та цивільною особою, тому навички
«правового самозахисту» повинні підкріплюватися побутовим вмінням уникати небезпечних
суперечок з озброєною людиною. Локальні війни
стали у світі звичною справою і експерти вже
давно напрацювали для цивільних своєрідні правила виживання на кшталт — «повільно підійміть
руки, покажіть пусті долоні та опуститься на
коліна».
У свою чергу ми наведемо 10 власних рекомендацій, адаптованих під ситуацію у нашій
країні.
1. Заздалегідь підготуйтеся до можливої зустрічі з правоохоронцями чи військовослужбовцями у громадському місці. Майте при собі
паспорт (його ксерокопію), не привертайте їхню
увагу до себе надягнутим камуфляжем, напіввійськовими аксесуарами, невпевненою чи неадекватною, а отже, підозрілою поведінкою.
2. Ніколи не намагайтеся втекти і тим більше
чинити фізичний опір озброєним людям — це
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найбільша небезпека для Вашого життя і здоров'я.
3. Уникайте вчинків, які можуть бути розцінені
ними, як потенційна загроза для себе і оточуючих:
різкі рухи, неочікувана спроба наблизитися впритул, наміри швидко дістати предмет з кишені або з
сумки.
4. У випадку агресії і погроз застосувати силу
(зброю), не сперечайтеся і без демонстративного
невдоволення виконайте вимоги людей у формі.
5. Будьте стриманими і не піддавайтеся спокусі
відповісти грубістю на грубість, як би Вас на це не
провокували.
6. Не треба одразу хапатися за мобільний телефон і погрожувати правоохоронцям притягненням до відповідальності. Разом з тим дайте їм
зрозуміти, що у випадку порушення Ваших прав,
Ви будете вимушені у подальшому оскаржити їхні
дії у прокуратурі.
7. Доводьте свою правоту аргументовано,
посилаючись на норми закону — це справляє
враження.
8. Компроміс — неприємний, але найбільш
оптимальний шлях уникнення конфлікту. Не
соромтеся домовлятися та йти на поступки — у
будь-якому випадку збережете власні нерви та
час.
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9. У конфліктній ситуації зверніться за допомогою до перехожих, запропонувавши їм стати
своєрідними «арбітрами зі сторони» у розв'язанні
суперечки з правоохоронцями. Перехожі — це
потенційні свідки на Вашу користь.
10. Всіляко намагайтеся уникнути затримання
та доставляння до відділу поліції чи іншого місця
дислокації правоохоронців — доводити свою
невинуватість на «чужій» території завжди важче.
Якщо Вас таки затримали і поспішно силоміць
примушують сісти до автомобіля, приверніть увагу до себе максимальної кількості перехожих, прокричить адресу свого проживання і прохання
повідомити про затримання родичів.
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ІV

РОЗДІЛ

10
ЗУСТРІЧЕЙ
З ПРАВООХОРОНЦЯМИ

Взаємодія з поліцейськими в районі проведення АТО має свою специфіку, яка обумовлена не
лише нормами законодавства. Під час збройного
конфлікту в країні жорсткі силові методи вважаються у правоохоронців найбільш ефективними,
що у рази збільшує вірогідність застосування
ними фізичної сили, спецзасобів та вогнепальної
зброї. Задля власної безпеки, варто завжди пам'ятати — в АТО поліцейські захищають не тільки
державні інтереси, а й своє життя і навіть при уявній загрозі без вагань застосують зброю.
1. Перевірка документів
Національне законодавство прямо не зобов'язує громадян постійно носити при собі паспорт чи
інші документи, що підтверджують особу. Водночас, окремі положення ЗУ «Про Національну поліцію» фактично наділяють поліцейських правом
здійснювати перевірки паспортних документів на
власний розсуд, керуючись суб'єктивною думкою
про можливі наміри особи вчинити правопорушення чи її підозрілу зовнішність. Небезпека
полягає у тому, що за відсутності у Вас паспорта
правоохоронці мають право застосувати до Вас
адміністративне затримання і з метою встановлення особи доставити до відділу поліції, де Вас
мають сфотографувати, отримати відбитки пальців, зразки ДНК та внести Ваші установчі дані до
інформаційної бази МВС — у повній відповідності
до Закону. Враховуючи вищевикладене, доцільно
заздалегідь подбати про виготовлення ксерокопії
-22-

паспорта, яку постійно мати при собі.
Поліцейський має право вимагати від Вас
пред'явлення документів, що посвідчують особу, у
таких випадках:
- якщо Ви схожі на особу, яка перебуває у розшуку або безвісно зникла;
- якщо у нього є достатньо підстав вважати, що
Ви вчинили або маєте намір вчинити правопорушення;
- якщо Ви перебуваєте на території чи об'єкті зі
спеціальним режимом або в місці здійснення
спеціального поліцейського контролю;
- якщо Ви опинилися на місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;
- якщо Ваша зовнішність (зовнішній вигляд
транспортного засобу) або Ваші дії дають достатні підстави вважати, що Ви причетні до
скоєння правопорушення, а транспортний
засіб може бути знаряддям чи об'єктом його
вчинення (ст. 32 ЗУ «Про Національну
поліцію»).
При перевірці Ваших документів поліцейський
зобов'язаний:
- звертаючись до Вас, представитися: назвати
свою посаду, спеціальне звання та прізвище;
- надати можливість записати (сфотографувати) дані нагрудного знаку;
- показати (не випускаючи з рук) своє службове
посвідчення для ознайомлення з викладеною
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у ньому інформацією;
- повідомити про причини перевірки Ваших до-

кументів;
- роз'яснити, на підставі якого нормативно-пра-

вового акту така перевірка ним здійснюється
(ст. 18, 20, 31 ЗУ «Про Національну поліцію»).
Особливості, пов'язані з проведенням АТО
Військово-цивільні адміністрації мають право
організовувати перевірки документів, що посвідчують особу, а також встановлювати обмеження
щодо перебування громадян у певний період доби
на вулицях та в інших громадських місцях без
визначених документів (ст. 5 ЗУ «Про військовоцивільні адміністрації»).
У районі проведення АТО перевіряти документи, у разі їх відсутності — затримувати громадян
для встановлення особи, мають право не тільки
поліцейські, а й інші посадовці, залучені до
операції (ст. 15 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом»).
Ваші дії
Надайте поліцейському паспорт для перевірки.
У випадку його відсутності, спокійно зауважте, що
це не є порушенням законодавства. Покажіть
ксерокопію паспорта та поясніть, що носите її при
собі спеціально для таких випадків. За будь-яку
ціну намагайтеся уникнути адміністративного
затримання та примусового доставляння до відділу поліції, для чого повідомте правоохоронцю
своє прізвище, ім'я, по-батькові та місце реєстрації
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(проживання). Надайте йому можливість зв'язатися по телефону з Вашими родичами або колегами по роботі, які підтвердять правдивість викладених Вами відомостей.
2. Опитування
Поліцейський вдається до опитування, якщо
вважає, що Ви володієте інформацією, необхідною
для виконання ним своїх повноважень. Для такого
опитування правоохоронець може запросити
(наголошуємо — лише запросити!) Вас до поліцейського приміщення, а йти чи ні — вирішувати Вам.
Перед опитуванням поліцейський зобов'язаний
роз'яснити Вам його мету та підстави проведення.
Ви маєте право відмовитися від запропонованого спілкування — надання особою інформації поліції є справою добровільною. Опитування
неповнолітніх допускається лише за участю
батьків (одного з них), іншого законного представника або педагога (ст. 33 ЗУ «Про Національну
поліцію»).
Ваші дії
Надайте поліцейському необхідну інформацію
безпосередньо у громадському місці. Ввічливо
відмовтеся від запрошення проїхати до відділення
поліції. Відмову обґрунтуйте зрозумілими для правоохоронця побутовими причинами — вдома без
нагляду залишилися малолітні діти, необхідно
терміново занести ліки батькам тощо.
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3. Поверхнева перевірка
Поверхнева перевірка — поліцейський захід,
під час якого правоохоронець здійснює візуальний
огляд особи, її речей чи транспортного засобу, а
також проводить по поверхні вбрання рукою чи
спеціальним приладом.
Поліцейський має право зупинити Вас та
провести поверхневу перевірку, якщо, на його
думку, існує достатньо підстав вважати, що Ви
маєте при собі заборонені до обігу речі або предмети, які становлять загрозу життю чи здоров'ю
громадян.
Поверхневу перевірку автомобіля поліцейський вправі провести, якщо вважає, що в ньому
можуть перебувати правопорушник чи заручник,
заборонені речі. Або є підстави вважати, що автомобіль є знаряддям вчинення правопорушення чи
перебуває в тому місці, де може бути скоєно
кримінальне правопорушення. Поліцейський має
право вимагати від Вас відкрити кришку багажника та двері салону для їх візуального огляду.
Поверхнева перевірка особи повинна здійснюватися поліцейським однієї з цією особою статі. У
невідкладних випадках поверхневу перевірку
може здійснити поліцейський іншої статі, але
лише з використанням спеціального приладу або
засобу.
Перед поверхневою перевіркою правоохоронець зобов'язаний проінформувати Вас про
причини її застосування, а також повідомити
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нормативно-правові акти, на підставі яких він
здійснює таку перевірку.
Слід зауважити, що поверхнева перевірка
проводиться без залучення свідків (понятих) та
складання протоколу про її результати (ст. 34 ЗУ
«Про Національну поліцію»), на відміну від
особистого огляду в порядку КУпАП.
Особливості, пов'язані з проведенням АТО
У районі проведення АТО здійснювати особистий догляд громадян, огляд їхніх речей і транспортних засобів мають право посадові особи,
залучені до операції (ст. 15 ЗУ «Про боротьбу з
тероризмом»).
Ваші дії
Самостійно покажіть поліцейському вміст
Ваших кишень. Розкрийте сумку та покажіть
предмети, які в ній є. При необхідності, дайте
пояснення чому ці предмети (боксерська капа,
складаний ніж тощо) Ви маєте при собі чи в салоні
автомобіля. Коректно, але наполегливо заперечуйте проти намірів поліцейського особисто
копирсатися у Вашій сумці чи в багажнику
транспортного засобу. Зауважте, що в такому випадку поверхнева перевірка перетворюється в
особистий огляд та огляд речей, а це вже зовсім
інша процесуальна дія, яка має проводитися з
залученням понятих та складанням протоколу.
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4. Вимога залишити певне місце
Поліцейський має право вимагати від Вас
залишити визначене ним місце на певний строк та
заборонити доступ до територій або об'єктів, якщо
це необхідно для забезпечення публічної безпеки і
порядку, для охорони життя і здоров'я людей, для
збереження та фіксації слідів правопорушення, а
також під час затримання правопорушників, у
випадку аварій та інших надзвичайних подій. Крім
цього, у таких випадках, поліцейський може
обмежувати або забороняти рух транспорту і
пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг.
Поліцейський зобов'язаний обґрунтувати свою
вимогу посиланням на відповідний нормативноправовий акт і повідомити, у зв'язку з чим та який
час Ви не можете перебувати у визначеному ним
місці (ст. 36 ЗУ «Про Національну поліцію»).
Особливості, пов'язані з проведенням АТО
Військово-цивільні адміністрації (ВЦА) мають
право тимчасово обмежувати або забороняти рух
транспортних засобів і пішоходів на вулицях,
дорогах та ділянках місцевості. Крім цього, ВЦА
уповноважені встановлювати обмеження щодо
перебування громадян у певний період доби на
вулицях та в інших громадських місцях без
визначених документів (ст. 5 ЗУ «Про військовоцивільні адміністрації»).
У районі проведення антитерористичної операції
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право тимчасово обмежувати або забороняти рух
транспортних засобів і пішоходів, не допускати
транспортні засоби на окремі ділянки місцевості,
відбуксировувати транспортні засоби мають, крім
поліцейських, посадові особи, залучені до операції
(ст. 15 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом»).
Ваші дії
З порозумінням поставтеся до вимог правоохоронця — це не його забаганка. Якщо Вам терміново і
вкрай необхідно пройти через заборонену для
загального доступу територію (до хворої дитини,
за ліками тощо), аргументовано поясніть це поліцейському і попросить його супроводити Вас.
5. Візит до Вашого житла
Візит правоохоронців до Вашого житла ще не
означає, що у подальшому його обов'язково
обшукають, а Вас затримають. Можливо, це так
званий поквартирний обхід або поліцейським
необхідно опитати Вас як свідка. Як би там не було,
завжди слід пам'ятати – перебування сторонніх
людей, хай і у форменому одязі у Вашому житлі є
потенційною небезпекою. Держава гарантує своїм
громадянам недоторканість житла (ст. 30
Конституції України, ст. 13 КПК) та чітко
визначає лише дві підстави для проникнення
представників влади у приватне житло: або за
добровільною згодою особи, яка ним володіє, або
за відповідною ухвалою слідчого судді (ст. 233
КПК). Правоохоронці можуть порушувати ці
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вимоги лише за виняткових обставин і у
невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей, припиненням злочину та
безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у його вчиненні. Після такого проникнення
поліцейські зобов'язані скласти відповідний
протокол (ст. 38 ЗУ «Про Національну поліцію»).
Особливості, пов'язані з проведенням АТО
У районі антитерористичної операції посадові
особи, залучені до її проведення, під час припинення терористичного акту та при переслідуванні
осіб, які підозрюються у його вчиненні, мають
право входити (проникати) в жилі й інші приміщення та на земельні ділянки, що належать громадянам (ст. 15 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом»).
Ваші дії
Впустити чи не впустити поліцейського до себе
в житло — вирішувати Вам. За відсутності у поліцейських ухвали суду з дозволом на обшук (в
районі ведення АТО замість неї може бути
аналогічна постанова прокурора), ввічливо відмовтеся відчиняти двері. Попросіть старшого з
поліцейських представитися, назвати посаду,
відділ поліції, де він служить, та мету візиту до Вас.
Висловіть готовність надати необхідну інформацію не впускаючи правоохоронців до своєї оселі.
Якщо вони наполягають на необхідності отримати
від Вас письмове пояснення, запропонуйте залишити у дверях офіційну повістку з викликом до
поліції.
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Якщо поліцейський погрожує виламати двері,
терміново зателефонуйте на лінію «102» та проінформуйте чергового: «Приміть повідомлення про
скоєння злочину. На моє житло вчинено напад.
Невідомі, один з яких у форменому одязі, намагаються виламати двері. Терміново направте до
мене патрульний наряд або слідчо-оперативну
групу».
6. Виклик у поліцію
Виклик у поліцію здійснюється за допомогою
письмової повістки, яка може бути Вам вручена
особисто і під підпис, направлена з поліції поштою,
електронною поштою, факсом або телеграмою. У
повістці обов'язково вказуються: прізвище та
посада поліцейського, який на Вас чекає; назва,
адреса та номер службового телефону відділу
поліції; час і дата Вашого прибуття до нього, а також роз'яснення — в зв'язку з якою справою та для
чого саме Вас викликають. Виклик може здійснюватися і по телефону, але у такому випадку вказані
вище дані Вам зобов'язані повідомити усно.
Повістку Ви повинні отримати не пізніше, ніж за
три дні до дати, на яку поліцейський призначає
зустріч. Порушення цього терміну вважається
поважною причиною для неприбуття у поліцію.
Неповнолітньому повістка вручається тільки
через його батьків. У разі їх відсутності — через
законних представників (ст. 135-137 КПК).
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Ваші дії
Твердо, але коректно вимагайте від правоохоронців неухильного дотримання вищевказаного
порядку виклику до поліції. Мотивуйте своє
бажання отримати письмову повістку необхідністю її пред'явлення у відділ кадрів на роботі,
намірами показати адвокату тощо. Якщо поліцейські виконали всі вимоги законодавства, не
треба ухилятися від отримання повістки. У такому
випадку, правоохоронець просто зачитає Вам її
зміст і зафіксує цей факт за допомогою відеозапису, показів свідків або у будь-який інший
спосіб (ст. 136 КПК).
Готуючись відвідати відділ поліції, не буде
зайвим, якщо Ви «підстрахуєтесь» від можливих
неприємностей і попросите піти разом з Вами родичів або знайомих. Саме вони зможуть організувати захист Ваших прав у випадку неочікуваного затримання: запросять адвоката, зателефонують на «гарячу лінію», звернуться зі скаргою до
прокуратури тощо.
Прийшовши до відділу поліції, одразу зверніться до чергової частини і наполягайте на тому,
щоб поліцейські зафіксували у «Журналі обліку
доставлених, відвідувачів та запрошених» точний
час Вашого прибуття, адже саме з нього починається похвилинний відлік терміну Вашого перебування у поліції.
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7. Обшук
Обшук — це регламентована КПК слідча дія, під
час якої правоохоронці ретельно обстежують
житло або інше володіння особи (транспортний
засіб, господарчі споруди, земельну ділянку) з
метою встановлення та вилучення заборонених до
обігу речей й предметів, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення, виявлення відомостей про обставини його скоєння або
встановлення розшукуваних осіб.
Підставою для проведення обшуку є ухвала
суду (слідчого судді), яка дає правоохоронцям
право проникнути у житло лише один раз. В ухвалі
обов'язково зазначаються такі відомості: можливий строк проведення обшуку (не більше місяця з
дня винесення ухвали); яке саме житло (його
адреса) обшукується; дані про особу, якій належить або у фактичному володінні якої перебуває
житло; для виявлення яких речей, документів або
осіб проводиться обшук.
Обшук житла може бути проведений і без
участі осіб, які в ньому проживають. У такому
випадку правоохоронці зобов'язані залишити у
житлі на видному місці копію ухвали про
проведення обшуку, а також забезпечити збереження майна у житлі та неможливість доступу до
нього сторонніх осіб.
Під час обшуку правоохоронці мають право:
- заборонити будь-якій особі залишати місце

обшуку до його закінчення та вчиняти дії, що
-33-

заважають проведенню обшуку;
- самостійно відкривати закриті приміщення та

-

-

-

-

сховища, якщо власник відмовляється це
зробити або обшук робиться за його відсутності;
проводити фотографування, звуко- чи відеозапис, виготовляти відбитки та зліпки предметів;
оглядати і вилучати документи, тимчасово
вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження;
обшукувати осіб, які перебувають в житлі під
час обшуку. Особистий обшук повинен бути
здійснений особами однієї статі з обшукуваним;
запрошувати для участі у проведенні обшуку
спеціалістів.

Правоохоронці зобов'язані:
- перед початком обшуку пред'явити Вам ухва-

лу судді з дозволом на його проведення та
вручити копію цієї ухвали (ст. 236 КПК);
- проводити обшук за участю не менше двох
понятих, у ролі яких не можуть виступати
самі працівники правоохоронних органів та
інші заінтересовані особи (ст. 223 КПК);
- за винятком невідкладних випадків, не проводити обшук у нічний час — з 22.00 до 06.00
години (ст.223 КПК);
- за результатами обшуку скласти протокол,
який надати Вам для ознайомлення перед
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підписанням (ст. 104 КПК);
- вручити Вам другий примірник протоколу

обшуку разом із доданим до нього описом
вилучених документів та речей (ст.236 КПК).
Ви маєте право:
- вимагати присутності Вашого адвоката під

час проведення обшуку (ст. 236 КПК);
- вимагати внести до протоколу обшуку свої

доповнення та зауваження, зокрема і претензії щодо ходу його проведення (ст. 104, 236
КПК);
- взагалі відмовитися підписати протокол обшуку та надати окремі письмові пояснення
щодо причин такої відмови. Цей факт має бути
засвідчений підписом понятих (ст. 104 КПК).
Особливості, пов'язані з проведенням АТО
На адміністративній території, де діє правовий
режим проведення антитерористичної операції,
обшук житла чи іншого володіння може бути
проведений не тільки на підставі ухвали слідчого
судді, а й на підставі постанови прокурора про
дозвіл на обшук. У цьому випадку підпис прокурора в постанові має бути засвідчений гербовою
печаткою прокуратури. За відсутності можливості
скористатися печаткою, прокурор має право
просто зазначити у постанові номер свого службового посвідчення (ст. 615 КПК; розділ ІІІ
«Інструкції про порядок превентивного затримання у районі проведення антитерористичної
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операції осіб, причетних до терористичної
діяльності, та особливого режиму досудового
розслідування в умовах воєнного, надзвичайного
стану або у районі проведення антитерористичної операції», що затверджена спільним
наказом МВС, Генеральної прокуратури та СБ
України від 26.08.2014 № 872/88/537).
Ваші дії
Уважно прочитайте ухвалу про проведення
обшуку — наявність помилок у зазначенні адреси
або прізвища власника житла дає право вимагати
припинення проведення цієї слідчої дії до належного оформлення документів. Якщо поліцейські
прийшли зі своїми понятими (а це у них звичайна
практика), просіть додатково залучити як понятих
Ваших сусідів, яким Ви довіряєте. Невідкладно
зателефонуйте своєму адвокату і повідомте про
обшук у Вашому житлі — під час обшуку завжди
потрібен кваліфікований юридичний захист.
Перед початком обшуку вимагайте від поліцейських оголосити Ваші права — це дисциплінує
правоохоронців.
Пильно спостерігайте за переміщенням поліцейських по оселі. Як правило обшук проводиться
кількома працівниками, але при цьому вони
повинні обшукувати тільки те приміщення, де
перебувають власник житла і поняті. Якщо один з
поліцейських одноосібно вийшов до сусідньої
кімнати і знайшов у ній заборонену річ, одразу
протестуйте і вимагайте, щоб у протоколі обшуку
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було зазначено, що ні Ви, ні поняті під час
«знахідки» у приміщенні не перебували.
За жодних обставин не беріть до рук незнайомі
предмети, які, начебто, знайшли у Вас вдома – не
треба залишати на них відбитки своїх пальців.
Вимагайте внести до протоколу обшуку той факт,
що вказані предмети Вам не належать і про обставини їх появи у Вашому помешканні Вам нічого
невідомо.
Вимагайте надати можливість ознайомитися з
протоколом обшуку до його підписання поліцейськими та понятими. Всі вилучені речі й предмети
мають бути пред'явлені для огляду Вам і понятим
та перелічені у протоколі із зазначенням назви,
кількості, ваги, матеріалу, з якого вони виготовлені, а також їх характерних індивідуальних ознак.
Це важливо — у протилежному випадку вилучений
з Вашої кухні ніж для нарізання хліба у подальшому можуть підмінити на чужу і «замарану» у
криміналі «фінку».
8. Затримання за вчинення адміністративного
правопорушення
У системі права адміністративне правопорушення не розцінюється як небезпечне суспільне
діяння і при його малозначності поліцейський
вправі взагалі звільнити порушника від адміністративної відповідальності, обмежившись усним
зауваженням (ст. 22 КУпАП). Факт скоєння особою
адміністративного правопорушення фіксується
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протоколом — поліцейський має скласти його
безпсередньо на місці вчинення правопорушення
у двох екземплярах, один з яких під розписку
вручити порушнику (ст. 254 КУпАП).
Проте з багатьох причин (відсутність бланків
протоколів, брак часу, недостатній практичний
досвід тощо) за скоєне адміністративне правопорушення правоохоронці часто застосовують до
громадян адміністративне затримання. До того ж, і
в цьому найбільша небезпека, часто використовують адміністративне затримання як своєрідну «преамбулу» для початку кримінального
переслідування затриманого. По-перше, завдяки
адміністративному затриманню поліцейські отримують можливість у законний спосіб доставити та
певний час утримувати людину у відділі поліції, де
вона повністю перебуває під їхнім впливом. Подруге, адміністративне затримання дає поліцейським право сфотографувати затриманого, отримати його відбитки пальців, зразки ДНК та перевірити по обліках інформаційних баз МВС.
Тривалість адміністративного затримання не
повинна перевищувати 3 годин, але цей термін
може бути збільшений до 3 діб у випадку
затримання за порушення, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, незаконним
перетином державного кордону України, вчиненням злісної непокори законним вимогам
військово-службовця чи працівника прикордонної служби, а також за порушення режиму
пропуску через державний кордон України та
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режиму в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану
територію України (ст. 263 КУпАП).
Правоохоронці часто намагаються обліковувати термін адміністративного затримання,
починаючи з часу доставляння затриманого до
приміщення поліції, що є неправильним. Тривалість адміністративного затримання повинна
вираховуватися з так званого «моменту фактичного затримання», коли особа ще у громадському
місці позбавляється поліцейським можливості
пересуватися та розпоряджатися часом на власний розсуд (ст. 37 ЗУ «Про національну поліцію»).
У випадку застосування до Вас адміністративного затримання, поліцейський зобов'язаний:
- чітко та з посиланням на нормативно-правові
акти роз'яснити суть вчиненого Вами адміністративного правопорушення та повідомити про причини необхідності застосування до
Вас адміністративного затримання (ст. 31 ЗУ
«Про Національну поліцію»);
- не допускати проявів жорстокого або принизливого ставлення до Вас. Фізичну силу та
гумовий кийок застосовувати виключно у
випадку Вашої злісної непокори його законній вимозі (ст. 7, 44, 45 ЗУ «Про Національну
поліцію»).
Після того, як Вас доставили до відділу поліції,
черговий зобов'язаний:
- записати точний час Вашого доставляння у
«Журналі обліку доставлених, відвідувачів та
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-

-

-

-

запрошених» та «Журналі обліку доставлених
осіб, які вчинили адміністративні правопорушення». А також скласти на Вас протокол
про адміністративне затримання (п. 6.6.2., 6.7.1.
та додаток 14 «Інструкції з організації діяльності черговий частин органів і підрозділів
внутрішніх справ», затв. наказом МВС
України № 181-2009 року; п. 2 розділу ІІІ та
додаток №3 до «Інструкції з оформлення
матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції», затв. наказом МВС
України № 1376 від 06.11.2015; ст. 261 КУпАП);
у випадку поміщення до кімнати для затриманих та доставлених, вручити Вам під підпис
«Пам'ятку для затриманих осіб» з переліком
прав затриманого (п. 7.2. «Інструкції з організації діяльності черговий частин органів і
підрозділів внутрішніх справ», затв. наказом
МВС України №181-2009 року);
повідомити про Ваше адміністративне затримання і місце перебування близьких родичів
(ст. 261 КУпАП);
з'ясувати стан Вашого здоров'я та одразу викликати швидку медичну допомогу у разі його
погіршення (п. 6.6.2., 7.2. «Інструкції з організації діяльності черговий частин органів і
підрозділів внутрішніх справ», затв. наказом
МВС України №181-2009 року);
якщо Ви висловили бажання письмово оскаржити своє затримання – відвести Вас в окрему
кімнату і надати папір та ручку для написання
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скарги. Якщо скарга направляється до
прокурора, Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини або у Європейський
суд з прав людини, також надати конверт,
який заклеюється (п. 7.4. «Інструкції з
організації діяльності черговий частин
органів і підрозділів внут-рішніх справ», затв.
наказом МВС України №181-2009 року).
Ви маєте право:
- відмовитися підписувати протокол про адмі-

ністративне правопорушення та протокол
про адміністративне затримання (ст. 63
Конституції України) або зазначити у протоколах про свою невинуватість;
- користуватися правовою допомогою адвоката
з моменту затримання (ст. 29 Конституції
України);
- у випадку проведення Вашого особистого огляду, вимагати щоби він проводився поліцейським однієї з Вами статі, у присутності
понятих цієї ж статі та із складанням протоколу з описом вилучених у Вас речей (ст.
264 КУпАП);
- при утримуванні в кімнаті для затриманих та
доставлених понад 3 години,
отримувати
безкоштовне гаряче харчування три рази на
добу (п. 6.7.3. «Інструкції з організації діяльності
черговий частин органів і підрозділів внутрішніх справ», затв. наказом МВС України № 1812009 року);
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- при звільненні, отримати від поліції довідку

про Ваше перебування у відділі поліції (п. 6.7.2.
«Інструкції з організації діяльності черговий
частин органів і підрозділів внутрішніх
справ», затв. наказом МВС України № 181-2009
року).
Особливості, пов'язані з проведенням АТО
У районі антитерористичної операції посадові
особи, залучені до її проведення, мають право
затримувати і доставляти в органи Національної
поліції осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення чи інші дії, що перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до антитерористичної операції (ст. 15 ЗУ «Про боротьбу з
тероризмом).
Ваші дії
У випадку, коли Ви дійсно скоїли правопорушення, вибачтеся, вкажіть на неумисність своїх
дій та попросіть поліцейського обмежитися винесенням усного попередження. Якщо правоохоронець наполягає на складенні адміністративного
протоколу, запропонуйте йому зробити це безпосередньо на місці скоєння правопорушення та
запевните, що обов'язково прибудете у відділ поліції у призначений час для розгляду протоколу.
Якщо затримання уникнути не вдалось, попрохайте поліцейського дозволити Вам особисто зателефонувати родичам та повідомити їх про те, що Ви
запізнюєтесь у зв'язку з необхідністю поїхати у
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поліцію. Під час розмови Ви отримаєте можливість
стисло викласти обставини затримання.
Уважно читайте всі документи, які Вам пропонують підписати правоохоронці — проконтролюйте правильність зазначення часу затримання та
коректність формулювань у фабулі (хронологічному описі дій) правопорушення. Свої пояснення
пишіть власноручно щоби уникнути підміни
понять, до яких можуть вдатися поліцейські,
наприклад, замінивши «обурювався» на «нецензурно висловлювався» чи «відштовхнув від себе»
на «вдарив». Якщо вважаєте себе невинуватим,
просто напишіть «з протоколом не згоден,
правопорушення не скоював». Незаповнені рядки
протоколу, відведені для написання пояснення,
перекресліть літерою «Z» — це унеможливить
дописування сторонньою особою пояснення від
Вашого імені. У жодному разі не підписуйте
документи з незаповненими графами та не
проставленими підписами, датами тощо.
Під час перебування у відділі, періодично
демонструйте правоохоронцям те, що добре
знаєте як права затриманого, так і обов'язки
поліції, але робіть це без гонору та показового
невдоволення. Краще не висувати ультиматуми, а
ставити питання на кшталт: «Сподіваюсь, Ви
зафіксували у журналі фактичний час мого затримання на вулиці, а не годину прибуття до відділу?»
або «Перепрошую, але три години мого адміністративного затримання вже збігли. Можна повернути
мені мої речі, бо вдома вже хвилюються».
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9. Затримання за вчинення кримінального
правопорушення
Затримання за вчинення кримінального правопорушення справа серйозна — правоохоронці, не
зважаючи на презумпцію невинуватості, вважають Вас злочинцем і будуть ставитися відповідним
чином. А отже не зайвим буде знати такі загальні
поняття.
Без ухвали суду затримується:
- особа, яку застали під час вчинення злочину

або замаху на його вчинення;
- особа, на яку безпосередньо після вчинення

злочину вказав потерпілий чи очевидці;
- особа, у якої сукупність очевидних ознак на

тілі чи одязі вказують на те, що саме вона
щойно вчинила злочин;
- особа, підозрювана у вчиненні тяжкого або
особливо тяжкого корупційного злочину,
якщо є обґрунтовані підстави вважати, що
вона може втекти з метою ухилення від
кримінальної відповідальності (ст. 208 КПК).
Особа вважається затриманою з моменту, коли
вона силою або через підкорення наказу змушена
залишатися поряд із правоохоронцем чи в
приміщенні, ним визначеному (ст. 209 КПК).
Затриманий повинен бути доставлений до
найближчого органу досудового розслідування
(поліція, СБУ, прокуратура) (ст. 210 КПК).
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Затриманого повинні звільнити, якщо:
- з моменту затримання минуло 24 години, а

йому не вручили письмове повідомлення про
підозру (ст. 278 КПК);
- з моменту затримання минуло 60 годин, а він
не постав перед судом для обрання запобіжного заходу (ст. 211 КПК);
- з моменту затримання минуло 72 години, а
суд не обрав такий вид запобіжного заходу як
утримання під вартою (ст. 211 КПК).
Затриманий має право на свободу від самовикриття та право не свідчити проти близьких
родичів та членів сім'ї. Жодний затриманий не
може бути примушений визнати свою винуватість
або примушений давати пояснення чи показання,
які можуть стати підставою для підозри або
обвинувачення (ст. 18 КПК).
Затримавши Вас, поліцейський зобов'язаний:
- зрозумілою Вам мовою негайно оголосити під-

стави затримання та повідомити у скоєнні
якого злочину Вас підозрюють (ст. 208 КПК);
- роз'яснити Вам право мати захисника, отримувати медичну допомогу, відмовитися давати пояснення чи показання (ст. 208 КПК);
- під розпис вручити копію протоколу про затримання та повний перелік процесуальних
прав й обов'язків затриманого (ст. 208 КПК);
- надати Вам можливість негайно повідомити своїх
родичів або інших осіб на Ваш вибір про своє
затримання і місце перебування (ст. 213 КПК).
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Після того, як Вас доставили до відділу поліції,
працівники чергової частини зобов'язані:
- записати точний час Вашого доставляння до
«Журналу обліку доставлених, відвідувачів та
запрошених» (п. 6.6.2. та додаток 14 «Інструкції з організації діяльності черговий частин
органів і підрозділів внутрішніх справ», затв.
наказом МВС України № 181-2009 року);
- повідомити про Ваше затримання місцевий
Центр з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, у якому призначать і направлять до
Вас адвоката (п. 6.6.2. «Інструкції з організації
діяльності чергових частин органів і підрозділів
внутрішніх справ», затв. наказом МВС України
№ 181-2009 року);
- перевірити, чи була Вам надана можливість
повідомити про своє затримання та місце
перебування родичів чи інших осіб, якщо ні —
надати таку можливість (п. 6.6.7. «Інструкції з
організації діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ», затв.
наказом МВС України № 181-2009 року);
- при наявності у Вас тілесних ушкоджень, зафіксувати їх за допомогою медичного працівника, з'ясувати стан Вашого здоров'я та
одразу викликати швидку медичну допомогу
у разі його погіршення (ст. 212 КПК; п. 6.6.2.
«Інструкції з організації діяльності чергових
частин органів і підрозділів внутрішніх
справ», затв. наказом МВС України № 181-2009
року);
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- забезпечити запис усіх дій, що проводяться з

Вашою участю, зокрема часу їх початку та
закінчення, а також осіб, які проводили такі дії
або були присутні під час їх проведення (ст.
212 КПК; п. 6.6.7. «Інструкції з організації
діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ», затв. наказом МВС
України № 181-2009 року);
- у випадку поміщення Вас до кімнат для затриманих та доставлених (КЗД), вручити під
підпис «Пам'ятку для затриманих осіб» з
переліком прав затриманого (п. 7.2. «Інструкції з організації діяльності черговий частин
органів і підрозділів внутрішніх справ», затв.
наказом МВС України № 181-2009 року);
- якщо Ви висловили бажання письмово оскаржити своє затримання, відвести Вас в окрему
кімнату і видати папір та ручку для написання скарги. Якщо скарга пишеться до прокурора, Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини або у Європейський суд,
також надати конверт, який заклеюється (п. 7.4.
«Інструкції з організації діяльності чергових
частин органів і підрозділів внутрішніх справ»,
затв. наказом МВС України № 181-2009 року).
Ви маєте право:
- на конфіденційне спілкування з адвокатом

(зокрема безоплатним) до початку першого
допиту чи інших процесуальних дій (ст. 42
КПК);
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- не говорити нічого з приводу висунутої Вам

-

-

-

-

підозри чи звинувачення або у будь-який
момент відмовитися відповідати на запитання правоохоронців (ст. 42 КПК);
відмовитися визнавати себе винним і давати
пояснення, показання та підписувати документи стосовно себе чи близьких родичів (ст.
63 Конституції України, ст. 18, 42 КПК);
особисто повідомити по телефону близьких
родичів чи інших осіб про своє затримання і
місце перебування (ст. 42, 213 КПК);
отримати невідкладну медичну допомогу у
разі погіршення стану здоров'я або при
отриманні тілесних ушкоджень (ст. 212 КПК);
на зняття наручників через кожні дві години
(ст. 45 ЗУ «Про Національну поліцію»).

Особливості, пов'язані з проведенням АТО
У районі проведення АТО законодавство
дозволяє правоохоронцям вдаватися до так
званого превентивного затримання на строк
понад 72 години. Тривалість такого затримання не
може перевищувати 30 діб, а підставою для його
застосування є наявність обґрунтованої підозри у
вчиненні особою терористичної діяльності.
Превентивне затримання здійснюється без
ухвали суду, а лише за рішенням начальника
Головного управління Служби безпеки України
або начальника територіального органу Національної поліції за згодою прокурора обласного
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рівня (його заступників). Прокурор розглядає
питання застосування превентивного затримання
за участю особи, яка затримується. Копія рішення
про превентивне затримання невідкладно надається затриманому, а також направляється до суду
разом з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу (ст. 15-1 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом»; розділ ІІ «Інструкції про порядок
превентивного затримання у районі проведення
антитерористичної операції осіб, причетних до
терористичної діяльності, та особливого режиму
досудового розслідування в умовах воєнного,
надзвичайного стану або у районі проведення
антитерористичної операції», затв. спільним
наказом МВС, Генеральної прокуратури та СБ
України від 26.08.2014 № 872/88/537).
У районі проведення АТО діє особливий режим
досудового розслідування. Він наділяє повноваженнями не тільки суд, а й прокурора застосовувати запобіжний захід у вигляді взяття під варту
на строк до 30 діб осіб, які підозрюються у вчиненні
злочинів, передбачених такими статтями Кримінального кодексу:
- ст. 109-114-1 (злочини проти основ національної безпеки України);
- ст. 258-258-5 (злочини, пов'язані з тероризмом);
- ст. 260-263-1 (створення збройних формувань,
напади на важливі об'єкти, незаконне заволодіння та поводження зі зброєю);
-49-

- ст. 294 (масові заворушення);
- ст. 348 (посягання на життя правоохоронця);
- ст. 349 (захоплення представника влади чи

правоохоронця, як заручника);
- ст. 377-379 (злочини проти суддів);
- ст. 437-444 (злочини проти миру, безпеки люд-

ства та міжнародного правопорядку).
Прокурор може винести постанову про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під
вартою, розглянувши клопотання слідчого чи
прийнявши таке рішення особисто (ст. 615 КПК:
розділ ІІ «Інструкції про порядок превентивного
затримання у районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності, та особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції», що затв. спільним
наказом МВС, Генеральної прокуратури та СБ
України від 26.08.2014 № 872/88/537).
Ваші дії
При затриманні не чиніть опору і не намагайтеся втекти — поблизу йде війна, зокрема й диверсійна і правоохоронці без вагань застосують спецзасоби або почнуть стріляти.
Не ображайте і не настроюйте поліцейських
проти себе, адже вони навіть законними засобами
можуть зробити Ваше перебування у поліції
нестерпним. Виконуйте їхні вимоги та постійно
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наголошуйте, що Ваше затримання є помилкою, і
Ви впевнені, що правоохоронці у всьому об'єктивно розберуться.
До прибуття адвоката, не обговорюйте з ними
причини та деталі Вашого затримання. Якщо
поліцейські намагаються з'ясувати цікаві для них
обставини, обмірковуйте кожне своє слово, а
краще просто скажіть: «Перепрошую, але я дуже
нервуюсь і боюсь щось наплутати. Давайте дочекаємося мого адвоката».
Особисто контролюйте те, наскільки чітко
правоохоронці дотримуються вищевказаних прав
затриманого. Не соромтеся нагадати їм про
необхідність правильно зафіксувати час затримання, надати Вам можливість зателефонувати
родичам, викликати адвоката тощо.
Не намагайтеся самостійно звільнитися чи
послабити тиск кайданок (наручників) — від цього
вони ще більше стягуються на зап'ястях. При
першій нагоді попросіть взагалі зняти кайданки,
мотивуючи таку необхідність артритом чи
застарілою травмою рук. Переконуйте, що у застосуванні наручників потреби немає — Ви не маєте
намірів тікати, оскільки злочину не скоювали і це
швидко з'ясується.
10. Допит
Допит — це не просто відверта розмова з поліцейським, а важлива слідча дія, адже у кримінальному провадженні оформлені письмово свідчення
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є такими ж доказами, як вилучені речі, документи,
висновки експерта, аудіо чи відеоматеріали.
Намагаючись отримати інформацію у бажаному
для себе ракурсі, слідчий може не тільки відверто
тиснути на допитуваного та використовувати
певні психологічні хитрощі, а й просто дещо змінити його показання у протоколі. І це небезпечно,
адже у багатьох випадках обвинувачення у суді
ґрунтується саме на даних першого допиту. Тому,
навіть якщо Вас допитують як свідка, на допит
краще йти з фахівцем в області права — адвокатом.
Допит неповнолітнього має проводитися лише у
присутності його законного представника, педагога або психолога, а за необхідності — лікаря.
Під час допиту поліцейський зобов'язаний:
- роз'яснити Вам права допитуваного та поря-

док проведення допиту;
- проводити допит не більше 8 годин на день

(неповнолітнього — не більше 2 годин на день);
- надати Вам можливість ознайомитися з текс-

том протоколу допиту перед підписанням та
внести до нього Ваші зауваження і доповнення.
Ви маєте право:
- на перерву через кожні 2 години допиту (для

неповнолітніх через 1 годину);
- якщо Вас допитують у якості підозрюваного, у

будь-який момент відмовитися відповідати на
запитання та давати показання;
- використовувати під час допиту власні
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документи і нотатки;
- затребувати проведення фіксації допиту за

допомогою технічних засобів;
- викладати свої показання власноручно;
- відмовитися від підписання протоколу

допиту.
(ст. 104, 107, 224, 226 КПК).
Ваші дії
Не йдіть у поліцію, якщо почуваєтесь погано —
допит вимагає певної концентрації: як психологічної, так і фізичної. Не забудьте повідомити про
свою хворобу слідчого телефоном та візьміть у
медичному закладі відповідну довідку.
Якщо Ви не в змозі піти на допит з адвокатом,
повідомте близьких, що перебуваєте у поліції та
під час кожної перерви у допиті телефонуйте їм.
Відсутність дзвінка від Вас тривалий час буде
сигналом про Ваше перебування у небезпеці —
повідомте про це слідчого ще на початку допиту.
Попрохайте його пред'явити посвідчення та
запишіть прізвище й посаду — під час першої перерви передасте телефоном установчі дані поліцейського своїм знайомим.
Відповідайте на питання слідчого простими
реченнями і словами, що не допускають подвійного трактування. Не будьте безапеляційним, вживайте словосполучення «наскільки я пам'ятаю»,
«можливо, але не стверджую» «на мою думку» — це
унеможливить звинувачення щодо Вас у наданні
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неправдивих показань. Якщо невпевнені у чомусь,
краще взагалі обмежитися поясненням «вибачте,
але цього я не пам'ятаю (не роздивився, погано
чув)». Не треба самостійно робити логічних
висновків, просто говоріть про те, що спостерігали.
Уважно та без поспіху прочитайте протокол і
добивайтеся ідентичності його формулювань
сказаному Вами. Для цього вимагайте внесення до
тексту необхідних на Вашу думку змін та
доповнень — після підписання документа пояснювати, що Ви мали на увазі зовсім не те, буде
запізно. Зверніть увагу, чи правильно слідчий
зазначив у протоколі час початку та закінчення
допиту, присутніх осіб та інше.
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РОЗДІЛ

10
ПОРАД НА ВИПАДОК
КАТУВАННЯ В ПОЛІЦІЇ

«На війні, як на війні» — подібна теза, як
виправдання жорстокого поводження, наразі
популярна не тільки серед правоохоронців. На
жаль, її підтримує й певна частина цивільного
населення, забуваючи про те, що в атмосфері
«доцільного» насильства владі комфортно завжди,
а суспільству лише іноді. Першочерговість
інтересів захисту Батьківщини є очевидною, але
такий захист не має поєднуватися з видачею
силовим структурам «ліцензії» на порушення прав
людини. Усім нам треба усвідомити головну
загрозу — опрацьовані під час війни моделі
агресивної поведінки та шаблони жорстокості
будуть неминуче перенесені у мирний час і
стосуватимуться не лише ворогів суверенності
країни, а й кожного з її громадян. Хвиля насильства
з боку правоохоронної системи, на яке вона,
нібито, вимушена йти локально і тимчасово в ім'я
держави, у подальшому захлесне наше повсякденне життя і зупинити її буде дуже складно,
адже з цим насильством буде боротися та ж сама
система, яка його породила.
Українська держава офіційно декларує категоричне несприйняття жодних проявів насильства з боку правоохоронних структур.
«Поліцейським за будь-яких обставин заборонено сприяти, здійснювати, підбурювати або
терпимо ставитися до будь-яких форм катування, жорстокого, нелюдського або такого, що
принижує гідність, поводження чи покарання.
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У разі виявлення таких дій кожен поліцейський
зобов'язаний негайно вжити всіх можливих
заходів щодо їх припинення та обов'язково
доповісти безпосередньому керівництву про
факти катування та наміри їх застосування. У
разі приховування фактів катування або інших
видів неналежного поводження поліцейськими, керівник органу протягом доби з моменту отримання відомостей про такі факти зобов'язаний
ініціювати проведення службового розслідування
та притягнення винних до відповідальності.
У разі виявлення таких дій, поліцейський
зобов'язаний повідомити про це орган досудового
розслідування, уповноважений на розслідування
відповідних злочинів, вчинених поліцейськими»
(п.4 ст. 7 ЗУ «Про Національну поліцію»).
У свою чергу суд не повинен визнавати докази,
зокрема показання затриманого, якщо вони були
одержані внаслідок істотного порушення прав
людини, зокрема «катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність особи,
поводження або погрозу застосування такого
поводження чи жорстокого поводження» (ст. 87
КПК).
Проте насильство в правоохоронних органах
продовжує існувати і надалі. У будь-якої здравомислячої людини обов'язково виникне питання:
«Навіщо у поліції продовжують катувати, якщо
одержане таким шляхом зізнання все одно буде
визнано у суді не допустимим?» Справа у тому, що
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вдаючись до тортур затриманого, правоохоронці
не завжди мають наміри одержати від нього
письмову «явку з повинною», яку можна підшити
до справи і використати в суді. Їм, перед усім,
необхідна інформація, що спрощує та пришвидшує процес розкриття злочину — дані про пособників, про місце приховування злочинного
знаряддя та викрадених речей, про канали їх збуту
тощо. І отримавши за допомогою катування цю
необхідну для просування розслідування інформацію, поліцейські закріплюють її вже за допомогою законних процесуальних дій, чим створюють
доказову базу для судового розгляду. За допомгою жорстокого поводження можна примусити
затриманого взяти до рук зброю чи наркотики, а
потім «закріпити» його вину висновком дактилоскопічної експертизи. Можна побиттям спонукати
обвинуваченого зіграти роль злочинця на слідчому експерименті, де, після «інструктажу»
слідчого, людина під відеозапис покірно продемонструє всі етапи нібито скоєного нею злочину.
Подібний метод «через беззаконня до закону»
дозволяє з легкістю оминути «антинасильницький» запобіжник у Кримінальному процесуальному кодексі.
Отже, жодним чином не провокуйте правоохоронців і не давайте їм приводу почати «колоти»
Вас на інформацію безпосередньо на місці
затримання. До цього можуть призвести непотрібна бравада «я своїх не здаю», натяки на
знайомства з авторитетами злочинного світу,
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вживання кримінально-виконавчого жаргону, а
також погрози помстою, висловлення зневаги,
відверто ворожі висловлювання — насильство
може бути застосоване до Вас і як покарання.
Кілька практичних порад на випадок, якщо
поліцейські таки вдалися до побиття чи тортур:
1. Не соромтесь голосно покликати на допомогу — це не боягузтво, а спосіб вижити. По-перше,
поруч можуть бути люди, а це — свідки, які не
потрібні правоохоронцям. По-друге, жодний
керівник не зацікавлений у скандалі в своєму
підрозділі і якщо почує, можливо, припинить
насильство з боку підлеглих. Врешті-решт, Закон
«Про Національну поліцію» вказує, що кожний
поліцейський зобов'язаний зупинити жорстокість
свого колеги і доповісти про його поведінку
начальнику. Правоохоронець, який приховує факт
насильства, стає співучасником злочину, а отже,
буде нести за це відповідальність.
2. Зімітуйте втрату свідомості або нестерпні
болі в серці – нехай викликають бригаду «швидкої
допомоги». Поскаржитесь медику на незаконні дії
поліцейських та вкрай погане самопочуття і
вимагайте проведення госпіталізації.
3. Не підписуйте показання, злякавшись лише
усних погроз і не сильних стусанів, але й не
випробовуйте себе на міцність. Не треба намагатися будь-що стерпіти сильний біль і тортури —
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краще підписати зізнання, ніж на все життя
залишитися калікою. Не хвилюйтеся — у подальшому суд не визнає доказом це зізнання, оскільки
воно було отримано внаслідок жорстокого поводження.
4. Запам'ятайте імена та зовнішність поліцейських, які Вас били — це знадобиться для їх
впізнання за фотографіями при притягнені до
кримінальної відповідальності.
5. Намагайтесь непомітно залишити докази
Вашого перебування та побиття в кабінеті. Якщо
пішла кров — забризкайте нею покриття підлоги,
непомітно зробіть мазок кров'ю під сидінням
стільця, сховайте закривавлений носовичок за
шафою чи батареєю опалення. Все це докази того,
що Вас побили саме в поліції.
Для притягнення правоохоронців до відповідальності:
6. Після звільнення з поліції одразу зверніться
за допомогою до перехожих (краще до жінок),
розкажіть їм про побиття, запишіть їхні прізвища
та адреси проживання. Факт Вашого перебування
та побиття в поліції повинні засвідчити якомога
більше людей — це свідки на Вашу користь. Якщо
біля відділу поліції на Вас вже чекають рідні або
знайомі, попрохайте їх сфотографувати отриманні Вами тілесні ушкодження на мобільний
телефон. Вони ж мають зателефонувати і
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викликати на місце працівників служби внутрішньої безпеки поліції для отримання ними Вашої
скарги, проведення виїмки у поліцейських службової документації, відеозаписів з камер спостереження при вході до відділу тощо.
7. Невідкладно зафіксуйте факт отримання
тілесних ушкоджень, для чого зверніться до
травмпункту лікарні або викличте бригаду
«швидкої допомоги» прямо до підрозділу поліції.
Під час виклику повідомте диспетчера: «Був
побитий у такому-то відділі поліції, втрачаю
свідомість, не можу самостійно пересуватись».
Після прибуття медиків вимагайте ретельного
опису всіх завданих Вам тілесних ушкоджень та
обставин їх отримання. Зверніть увагу лікарів на
особливі травми: сліди від наручників, опіки від
застосування електрошокера тощо. Наголошуйте,
що ушкодження Вам завдали саме поліцейські і
вимагайте надання довідки про результати
медичного огляду.
8. Одразу зверніться до прокуратури із заявою
про вчинення злочину працівниками поліції.
Вимагайте у прокуратурі видачі Вам направлення
на проведення судово-медичної експертизи, яка
встановить ступінь, час та характер завданих Вам
тілесних ушкоджень. До бюро судово-медичної
експертизи необхідно прибути з цим направленням, паспортом і, за наявності, медичною довідкою, яку мають видати у травмпункті.
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9. Обов'язково зв'яжіться з адвокатом, який
буде захищати Ваші інтереси. Без компетентної
юридичної підтримки не обійтися — довести факт
побиття поліцейськими завжди складно, адже
свідки відсутні, а поліцейські проти себе свідчити
не будуть.
10. Зверніться за допомогою до журналістів та
правозахисників. ЗМІ можуть створити суспільний резонанс, який, у певній мірі, стане запорукою
об'єктивності розслідування за фактом Вашого
побиття. Правозахисні організації мають практичний досвід у справах такого роду і не відмовлять у
наданні цінних порад, як Вам, так і Вашому
адвокату.
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10
ЗАБОРОН У ЗАСТОСУВАННІ
ПРАВООХОРОНЦЯМИ СПЕЦЗАСОБІВ
ТА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Законодавство наділяє поліцейських правом
застосовувати заходи примусу: фізичну силу,
спеціальні засоби (пристрої та предмети призначені для ураження, пригнічення чи обмеження
волі правопорушника) і вогнепальну зброю. Але це
зовсім не означає, що правоохоронці можуть
використовувати знаряддя насильства на власний
розсуд – підстави та правила застосування заходів
примусу чітко регулюються ЗУ «Про Національну
поліцію». В умовах нашого неспокійного часу не
завадить знати найбільш суттєві обмеження.
1. Заборонено застосовувати фізичну силу,
спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з
явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з
явними ознаками обмежених можливостей або
старості, крім випадків учинення ними збройного
чи групового нападу, учинення збройного опору
поліцейському, що загрожує життю і здоров'ю
інших осіб або поліцейських, якщо відбити такий
напад або опір іншими способами і засобами
неможливо. Застосування вогнепальної зброї
заборонено в місцях, де може бути завдано шкоди
іншим особам, крім випадків необхідності відбиття нападу або крайньої необхідності (п. 5 ст. 43
та п.9 ст.46 ЗУ «Про Національну поліцію»);
2. Заборонено наносити удари гумовими
(пластиковими) кийками по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку (куприку) і
в живіт (п. 4 ст. 45 ЗУ «Про Національну поліцію»);
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3. Заборонено під час застосування засобів,
споряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії, здійснювати прицільну стрільбу по людях,
розкидання і відстрілювання гранат у натовп,
повторне застосування їх у межах зони ураження в
період дії цих речовин (п. 4 ст. 45 ЗУ «Про
Національну поліцію»);
4. Заборонено відстрілювати патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, з порушенням визначених технічними
характеристиками вимог щодо відстані від особи
та стрільби в окремі частини голови і тіла людини
(п. 4 ст. 45 ЗУ «Про Національну поліцію»);
5. Заборонено застосовувати водомети при
температурі повітря нижче +10°C (п. 4 ст. 45 ЗУ
«Про Національну поліцію»);
6. Заборонено застосовувати засоби примусової зупинки транспорту для примусової зупинки
мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопедів,
транспортного засобу, що здійснює пасажирські
перевезення, а також застосовувати такі засоби на
гірських шляхах або ділянках шляхів з обмеженою
видимістю, залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях (п. 4 ст. 45 ЗУ «Про
Національну поліцію»);
7. Заборонено застосовувати кайданки (наручники) більше ніж 2 години безперервного
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використання або без послаблення їх тиску (п. 4
ст. 45 ЗУ «Про Національну поліцію»);
8. Заборонено застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю після
досягнення очікуваного результату (п. 7 ст. 42 та
п. 7. ст. 46 ЗУ «Про Національну поліцію»);
9. Заборонено застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю без попереднього попередження особи про їх застосування та
надання цій особі достатнього часу для виконання
законної вимоги поліцейського. Попередження
може бути зроблено голосом, а за значної відстані
або звернення до великої групи людей — через
гучномовні установки, підсилювачі звуку (п. 1, 2
ст. 43 та п.5 ст. 46 ЗУ «Про Національну поліцію»);
10. Заборонено залишати без надання невідкладної медичної допомоги осіб, які постраждали
в результаті застосування фізичної сили,
спеціальних засобів і вогнепальної зброї (п. 4 ст. 43
ЗУ «Про Національну поліцію»).
Особливості, пов'язані з проведенням АТО
У районі антитерористичної операції зброю і
спеціальні засоби, крім поліцейських, мають право
застосовувати і інші посадові особи, залучені до
проведення АТО (ст. 15 ЗУ «Про боротьбу з
тероризмом»).
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VII

РОЗДІЛ

10
ПОРАД УВ'ЯЗНЕНОМУ В ІТТ

Людину, яку затримали за підозрою у вчиненні
кримінального правопорушення, як правило,
поміщають до спеціальної установи поліції —
ізолятору тимчасового тримання (ІТТ). У ньому ж
громадяни відбувають і призначене судом
покарання у вигляді адміністративного арешту.
Ізолятор — це своєрідна поліцейська в'язниця зі
своїм жорстким розпорядком, щоденними обшуками у камерах, заґратованими секціями коридорів, лязкотом запорів і специфічним запахом.
Коротко про умови утримання, які повинні
бути створені в ІТТ:
- камера з не менше ніж 4 квадратних метри корисної площі на одну особу. Для вагітних
жінок та жінок з дітьми – 7 квадратних метрів;
- окреме ліжко (тапчан) для кожного. Ліжка можуть бути як одноярусні, так і двоярусні, з
дерев'яним настилом, що дуже важливо
взимку;
- закріплені до підлоги стіл для приймання їжі
та лава (табурети) для сидіння;
- настінна полиця або ніша для зберігання продуктів та особистих речей;
- природне та штучне освітлення, яке повинно
давати можливість читати;
- електрична розетка, яка вмикається охоронцем з коридору. У камері дозволяється
користуватись телевізором, холодильником,
електробритвою та електрокип'ятильником з
дротом довжиною не більше 50 см (якщо Вам
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все це передадуть родичі);
- природна та примусова вентиляція. Природна

забезпечується наявністю кватирок у вікнах,
примусова має підтримувати належний обмін
повітря у камері;
- умивальник;
- унітаз (клозетна чаша) з напівавтоматичним
пристроєм змиву. Унітаз повинен розміщуватись в окремій кабінці з дверцятами.
Кожний утримуваний забезпечується:
- столовим посудом (миска для першої страви,

миска для другої страви, кружка, ложка);
- постільною білизною (ватяні матрац та по-

душка, два простирадла, наволочка, ковдра
напіввовняна, два рушника з вафельної тканини).
Ви маєте право:
- на щоденну прогулянку на свіжому повітрі

-

тривалістю не менше 1 години (вагітні жінки,
жінки з неповнолітніми дітьми та хворі з
дозволу лікаря – не менше 2 годин);
на користування душем з гарячою водою – не
менше 1 разу на тиждень;
на триразове гаряче харчування;
на отримання продовольчих і речових передач від рідних та знайомих;
на восьмигодинний безперервний сон у нічний час з 22.00 до 6.00 (у цей період
забороняється викликати затриманого до
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слідчого, залучати його до проведення прибирання приміщень тощо);
- на невідкладну медичну допомогу (зокрема із
залученням цивільних медиків) у разі погіршення самопочуття;
- на регулярні побачення з родичами та з адвокатом. Адміністративно заарештованим побачення надаються без обмежень, але тривалість одного побачення не повинна перевищувати чотирьох годин. Затриманим і взятим
під варту за підозрою у вчиненні злочину
побачення надаються з письмового дозволу
слідчого або суду.
Дозволяється зберігати у камері:
- власний одяг та взуття за сезоном в одному

-

-

-

комплекті (натільна білизна, шкарпетки,
носові хустинки, брюки, сорочка, теплий
светр, шапка тощо);
предмети особистої гігієни (мило, зубна паста,
пластмасова мильниця, гребінець, крем для
гоління, туалетний папір, серветки);
бритву — електричну чи механічну (краще
мати електричну, оскільки гоління за допомогою бритвеного станка проводиться виключно під наглядом постового, а бритвене
лезо після бриття здається працівнику ІТТ);
окуляри та медичні прилади (слуховий апарат, катетер тощо);
папір, поштові конверти, марки, прості олівці, книги,
газети, настільні ігри (гральні карти заборонені);
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- сірники та тютюнові вироби;
- ліки (за згоди медичного працівника);
- дозволені продукти харчування, передані ро-

дичами.
Ваше основне завдання під час перебування в
ізоляторі – зберегти своє здоров'я. Більшість ІТТ в
Україні побудовані досить давно, через їхні камери
пройшла неабияка кількість людей, зокрема хворих на туберкульоз та інші небезпечні інфекційні
захворювання. За умов відверто незадовільного
санітарно-гігієнічного стану у більшості ізоляторів, підчепити в них якусь хворобу не така вже
важка справа.
З урахуванням цього, рекомендуємо прислухатися до наступних 10 порад:
1. Якщо рідні ще не знають про Ваше затримання, одразу повідомте про це працівника ІТТ —
він зобов'язаний проінформувати близьких про
місце Вашого перебування.
2. Під час медичного огляду при поміщенні в
ІТТ, поскаржтесь на хворий шлунок — у подальшому це дасть Вам можливість безперешкодно
отримувати пігулки від діареї та інших негараздів
кишечнику, які можуть бути спричинені вживанням незвичної для Вашого організму їжі.
3. Обов'язково попрохайте рідних передавати
Вам питну воду, оскільки пити її з крану у камері не
завжди безпечно через занедбаний стан водогону
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у більшості ізоляторів.
4. Попросіть працівників ІТТ дозволити Вам
користуватися власною постільною білизною та
столовим посудом — як правило проти цього
поліцейські не заперечують.
5. Постійно, навіть взимку, провітрюйте камеру
– незважаючи на протяги Ви забезпечите собі доступ до свіжого повітря.
6. Не відмовляйтеся від жодної нагоди побути
за межами камери. Якщо працівники ізолятору
пропонують залучення до господарських робіт на
вулиці — погоджуйтеся, це також Ваш час поза
камерою.
7. Підтримуйте у камері чистоту (в ізоляторі
прибиральниць не має), користуйтеся дезинфікуючими засобами для миття підлоги (в ІТТ вони
повинні бути обов'язково).
8. Взимку стежте за температурним режимом у
камері (інструкція говорить — не нижче +18 градусів). Якщо у камері холодно — повідомте чергового ІТТ, що хворієте на хронічний бронхіт,
попрохайте додаткову ковдру і надати Вам
можливості постійно пити гарячий чай.
9. З профілактичною метою користуйтеся
пігулками, що підвищують імунітет і запобігають
вірусним та простудним захворюванням. Це
повинні бути ефективні, але загальновідомі
медичні препарати, дозвіл на прийом яких без
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проблем надасть медичний працівник — в ІТТ
також не зацікавлені у наявності хворих.
10. Зробіть умови Вашого перебування максимально комфортними: тхне смородом з каналізації — закрийте отвір клозетної чаші пустою
пластико-вою пляшкою, дратівливо струмить кран
в уми-вальнику — нав'яжіть на нього ганчірку, по
якій вода буде стікати безшумно. Підтримуйте
однако-во рівні й доброзичливі стосунки з
персоналом ізолятора та сусідами по камері, але
особливо не зближайтеся і не панібратствуйте з
ними. Час у камері тягнеться повільно, а тому
намагайтеся себе зайняти — читайте книги,
вивчайте право та обмірковуйте, як краще оскаржувати своє затримання.
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VIII

РОЗДІЛ

10
ПОРАД, ЯК ДОПОМОГТИ
ЗНАЙОМОМУ ПРИ ПОРУШЕННІ
ЙОГО ПРАВ ПОЛІЦІЄЮ

Ніколи не конфліктуйте з правоохоронцями, а
тим більше не потрапляйте у поліцію, демонструючи солідарність зі своїм товаришем. По-перше —
правопорушення у складі групи карається більш
суворо, по-друге — Ваше перебування на волі та
активні дії з організації захисту його прав будуть
більш корисними.
Якщо Вашого знайомого затримують правоохоронці, керуйтеся такими порадами:
1. Коректно вкажіть поліцейським на неприпустимість порушення прав людини з їхнього боку та
запропонуйте компроміс — вони не затримують
Вашого товариша, а Ви, в свою чергу, не будете
скаржитися на їхні дії.
2. Намагайтеся зібрати максимум інформації
про правоохоронців (попрохайте їх представитися, назвати посаду і місце роботи), запам'ятайте
звання та номери на особистих поліцейських
жетонах (нагрудних знаках).
3. Якщо це не створює небезпеки особисто для
Вас, фіксуйте незаконні вчинки правоохоронців на
камеру мобільного телефону — у подальшому це
знадобиться для виправдання Вашого знайомого.
4. Приверніть увагу до події якомога більшої
кількості перехожих, роз'яснюючи їм протиправність поведінки поліцейських. Познайомтеся та
зберіть інформацію (ім'я, адреса проживання,
номер телефону) про громадян, які готові
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виступити офіційними свідками у суді чи при
проведенні службового розслідування.
5. Обов'язково встановіть, у який відділ поліцейські мають намір доставити Вашого товариша.
6. Зателефонуйте адвокату, зберіть знайомих
та разом невідкладно їдьте до цього відділу.
7. Вимагайте зустрічі з начальником або відповідальним по відділу поліції, який повинен
чергувати в ньому цілодобово. Саме на вказаних
осіб офіційно покладається обов'язок контролювати стан дотримання прав людини підлеглими, і
вони мусять невідкладно розібратися та надати
Вам відповідь. Від цих же посадовців вимагайте
зафіксувати факт затримання Вашого знайомого у
службовій документації, знімайте розмову з ними
на мобільний телефон — у вестибюлі чи на подвір'ї
відділу поліції цього робити не заборонено.
8. Якщо поліцейські заперечують факт перебування затриманого у своєму відділі, але Вам
достеменно відомо, що він у них, напишіть офіційне повідомлення про вчинення кримінального
порушення — викрадення людини злодіями, які
представилися працівниками поліції. Вимагайте в
черговій частині зареєструвати це повідомлення.
Запам'ятайте – поліцейські у жодному випадку не
мають права відмовляти у реєстрації повідомлення про злочини і, скоріше за все, Ваш товариш
раптово «знайдеться».
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10
ПОРАД АВТОМОБІЛІСТУ
ЩОДО ПЕРЕСУВАННЯ В РАЙОНІ
ВЕДЕННЯ АТО

9. Активно і у різний спосіб оскаржуйте дії
правоохоронців: напишіть скаргу у «Книгу скарг і
пропозицій» (повинна бути у вільному доступі у
вестибюлі відділу), зателефонуйте в обласне
Управління поліції і вимагайте прибуття на місце
працівників внутрішньої безпеки чи інспекції з
особового складу, організуйте «телефонну атаку»
на прокуратуру та Міністерство внутрішніх справ
— по черзі періодично телефонуйте у ці органи і
вимагайте невідкладного відновлення прав
Вашого знайомого, повідомте про незаконне
затримання Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
10. Зверніться по телефону за консультацією у
приймальню правозахисної організації, запросіть
до відділу поліції представників місцевих ЗМІ —
вони забезпечать резонанс, якого завжди намагаються уникнути несумлінні правоохоронці.
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Подорожуючи в районі ведення АТО власним
автотранспортом, не забувайте про головне —
поблизу йдуть бойові дії. А отже, правоохоронців
більше цікавлять не порушення правил дорожнього руху (їх Вам теж треба дотримуватися), а те
хто перебуває з Вами в автомобілі, що Ви везете і
куди прямуєте. Прислухайтеся до таких порад:
1. Заздалегідь підготуйте всі необхідні документи, які зазвичай вимагають поліцейські —
паспорт (власний та обов'язково пасажирів),
техпаспорт на автомобіль та посвідчення водія.
2. Не одягайте камуфльований одяг (тим більше без нашивок і шевронів), щоб на перший погляд
не ототожнити себе з військовими, які також
можуть пересуватися на цивільному транспорті.
3. Про всякий випадок приберіть відеореєстратор — не треба давати приводу підозрювати себе у
зніманні військових об'єктів та техніки, що може
їхати по тій самій дорозі.
4. Враховуйте, що поїздка може затягнутися з
незалежних від Вас причин. Майте при собі запас
питної води й продуктів, теплі речі за сезоном,
гроші готівкою та не забудьте зарядити мобільний
телефон і перевірити стан медичної аптечки.
5. Періодично по телефону інформуйте близьких, які залишилися вдома, у якій точці місцевості
Ви перебуваєте.
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6. Не зупиняйтеся і не беріть у попутники
незнайому Вам людину, яка «голосує» на узбіччі —
подібний альтруїзм залиште для мирного часу.
7. Якщо Ваш автомобіль спиняють озброєні правоохоронці, зупиніться, одразу заглушіть двигун і
відкрийте вікно — нехай вони побачать, хто ще є в
салоні. Не виходячи з автомобіля, передайте для
перевірки документи на транспортний засіб та
паспорти.
8. Краще планувати поїздку з її завершенням о
світлій порі доби. Проте, якщо Вас зупинили вночі,
вимкніть дальнє і ближнє світло, залишивши сигнал аварійної зупинки та увімкнувши освітлення
салону.
9. Без заперечень виконуйте законні вимоги
людей у формі — у Вашій присутності надайте
можливість оглянути автомобіль, пред'явіть
багаж, поясніть необхідність перевезення тієї чи
іншої речі. Спілкуйтеся спокійно, не обурюйтеся і
не намагайтеся вразити поліцейських знанням
пра-вил дорожнього руху — Вас зупинили не в місті
за «перетин подвійної суцільної».
10. Запитайте у правоохоронців, чи можна
вийти з автомобіля і «розім'яти ноги» Вашим пасажирам. Раптово і водночас всім вискакувати з
салону не слід — такі дії можуть бути розцінені як
загроза.
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