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Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в 
діяльності правоохоронних органів (Асоціація УМДПЛ) 
пропонує Вам п'ятий практичний порадник «Ти і серії 
поліція», орієнтований на широкий загал — всіх тих, хто хоче 
захиститись від свавілля поліції та вирішувати питання 
правовим шляхом.

Станом на січень 2017 року видано п'ять практичних 
порадників серії, які є у вільному доступі на сайті umdpl.info:

- «Адвокат у кишені»;
- «10 порад водієві»;

- «Взаємодія з поліцією у зоні проведення АТО»;
- «Притягнення до адміністративної відповідальності 

поліцією»;
- «Підлітку про поліцію».

Для детальнішого вивчення можливих ситуацій, у які може 
потрапити будь-хто при взаємодії із поліцією — завантажуйте 
мобільний додаток «Поліція під контролем», який можна 
встановити на системи Android або iOS. Таким чином Ви 
будете мати усі наші поради у своєму телефоні/планшеті 
офлайн та зможете  у критичній ситуації  скористатись ними
або під час поїздки у метро, автомобілі тощо. вивчати 

Додаток доступний в Play Market та App Store , а також за 
посиланням policeundercontrol.org
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Відповідь 
вже в твоєму 
телефоні! 
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У поліції служать різні люди, і я тебе запевняю, 
що більшість із них, за необхідності, без вагань 
прийдуть тобі на допомогу, проте зустрічаються й 
інші — злобні, пихаті й хамовиті. Саме такі «захис-
ники» можуть понишпорити в твоїх кишенях у 
пошуках нібито викраденого десь смартфона, під 
виглядом штрафу нахабно відібрати декілька 
гривень, зігнати ввечері з лавки у сквері або просто 
нагрубити при друзях чи дівчині.

А ще, і це найнебезпечніше, — позбавити тебе 
свободи: затримати, притягнути до поліцейського 
відділення, лякати і вимагати зізнання у тому, чого 
ти не скоював. Безпричинне затримання, жорстоке 
поводження, принизливі особисті огляди, вима-
гання грошей — інформацією про подібні ганебні 
випадки поліцейського свавілля переповнені 
Інтернет, преса й телебачення, і, я впевнений, ти 
сам неодноразово обговорював їх з друзями, 
шукаючи відповідь на головне питання: «Як мені 
уникнути цього?». Що ж, спеціально для тебе у 
мене є декілька рецептів: знай свої права, наберися 
мужності їх відстоювати, дотримуйся певної так-
тики у спілкуванні з поліцейським. Власне, цьому 
ми зараз і будемо навчатися.

Почнемо з того, що у житті доводиться відпо-
відати за кожен свій вчинок. Це батьки бачать у вас 
ще несвідомих малят, а для кримінального кодексу 
та кодексу про адміністративні правопорушення ти 
вже «суб'єкт вчинення правопорушення». І на юний 

 ПЕРЕДМОВА
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вік ніхто зважати не збирається, адже ти здатний 
усвідомлювати наслідки своїх дій. В Україні 
підліток з 16 років несе рівну з дорослим відпо-
відальність за вчинення кримінальних правопо-
рушень, а за скоєння особливо небезпечних, таких, 
що загрожують життю й здоров'ю людини (зокрема 
й за хуліганство), відповідальність настає з 14-річ-
ного віку.

Тепер відкриємо «Кодекс України про адмініс-
тративні правопорушення» і дізнаємось, що за такі 
невинні розваги, як нецензурна лайка, пошкод-
ження рекламного банера на вулиці, паління чи 
ковток пива у громадському місці, ти маєш 
понести відповідальність. А ще — за випробування 
на далекобійність батькової пневматичної рушни-
ці, написання афоризмів на стінці ліфту, пропа-
ганду мистецтва графіті на сусідньому будинку 
або розважання перехожих гучною музикою зі 
своєї квартири. І ще (ледь не забув додати цю 
дрібничку) — за скоєння правопорушення непра-
цюючою неповнолітньою особою штраф випи-
сується її батькам. Ось так — бешкетував ти, а гроші 
заплатять вони, оскільки держава вважає, що 
батьки не виконали свого обов'язку з твого ви-
ховання і за це треба відповідати.

Гадаю, ти вже зрозумів, що для українського 
закону безтурботне дитинство закінчується у 14 
років, і поліцейські як люди, що цей закон охороняють, 
мають повне право цікавитися твоєю персоною. 
Висновок? До спілкування з правоохоронцями треба 
бути підготовленим ще до зустрічі з ними.
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Отже, вступне слово закінчено, і ми починаємо 
заняття.

Спочатку головне: запам'ятай три основних 
принципи (я їх називаю «правилом трьох НЕ») спіл-
кування з поліцейським:

НЕ провокуй!

НЕ тікай!

НЕ бійся!

Це універсальні правила, які повинні стати 
нормою твоєї поведінки, де б ти не зустрів полі-
цейського і ким би той поліцейський не був — 
патрульним, дільничним, оперативником карного 
розшуку тощо.

Не провокуй!
У жодному випадку і ніяким чином не провокуй 

поліцейського на силові дії — затримання, застосу-
вання фізичної сили, надягання кайданок й інші 
неприємності. Просто не давай приводу, навіть 
коли правоохоронці підбурюють тебе до спалахів 
гніву та непродуманих вчинків своїм чіплянням, 
хамством та образами. Якщо не витримаєш, зір-
вешся і образиш у відповідь — винуватим зроблять 
тебе, оскільки довести той факт, що у конфлікті 
винний поліцейський буде практично неможливо. 
Твоє головне завдання при спілкуванні з полі-
цейським — не налаштовувати його проти себе, а, 
навпаки, викликати симпатію.
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Не тікай!
Із цим все просто. Тікати — небезпечно! Логіка 

підказує патрульним: «Тікають тільки правопо-
рушники», а отже, якщо підліток  так  хутко  
накивав  від  них  п'ятами,  то  він вчинив щось 
протиправне — «Лови його, це злочинець!». Та й не 
факт, що ти бігаєш краще за них.

Для затримання правопорушника стражі по-
рядку мають право застосовувати фізичну силу та 
спеціальні засоби — гумові кийки, кайданки, служ-
бових собак, сльозоточивий газ тощо. Право-
охоронцям заборонено використовувати силу сто-
совно малолітніх, якими у нашій країні вважа-
ються особи до досягнення 14 років. Тому юний вік і 
наївні очі навряд чи захистять тебе, якщо тобі 
більше 14 років. Тоді гасати навипередки з розлю-
ченими поліцейськими — суцільний екстрим із 
непередбачуваними наслідками.

Не бійся!
Парадокс у тому, що виказати правоохоронцю 

свій страх перед ним так само небезпечно, як і 
грубіянити. Чому? По-перше, людина у формі, 
побачивши твій переляк і метушливість, зробить 
цілком природній висновок — цей тип поводить 
себе підозріло, мабуть, йому є чого боятися, він 
щось приховує, потрібно його ретельно переві-
рити. Своєю невпевненістю ти сам провокуєш 
поліцейського на більш прискіпливу увагу до своєї 
особи, а твоє завдання, насамперед, уникнути 
такого інтересу. По-друге, правоохоронець не 
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повинен бачити у тобі легку жертву, яка через свій 
страх готова стерпіти все — обшук, затримання, 
образи, запотиличники, витрушування грошей з 
кишень. Своєю холоднокровною поведінкою ти 
повинен наочно продемонструвати поліцейському, 
що перед ним нехай і молода, але поважаюча себе 
та обізнана з нормами права людина, яка впевнена 
у своїй правоті і не має звички прощати будь-кому 
приниження своєї гідності. Проте таке враження 
можна справити лише за умови дотримання певної 
манери спілкування.

Запам'ятай! При спілкування з поліцейським 
твоє головне завдання полягає не у викладанні 
йому уроку законності, не у доведенні присутнім 
товаришам своєї хвацькості — «Дивись, як я його 
відшив» — і не у прагненні довести вартового 
правопорядку до сказу, виставляючи його повним 
дурнем в очах оточуючих. Ти повинен просто з ним 
розійтися, мирно та без ускладнень, а для цього 
необхідно бути психологічно стійким. Налашто-
вуйся на таку гру одразу, оскільки перші хвилини 
твого вимушеного спілкування з поліцейським 
вплинуть на подальше розгортання ситуації.

Слід знати, що кожний правоохоронець зо-
бов'язаний поводити себе з громадянами не як 
йому заманеться, а неухильно дотримуючись 
законодавства, відповідно до якого, поліцейський 
повинен ставитися однаково уважно, витримано і 
доброзичливо до всіх людей, незалежно від їх віку. 
А отже, з першої своєї фрази розстав все по своїх 
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місцях, а твоя по-дорослому офіційна та ввічлива 
манера спілкування викличе у правоохоронця 
повагу та спонукає його розмовляти з тобою таким 
же чином.

Одразу попрохай поліцейського представитися 
та пред'явити службове посвідчення — на твою 
вимогу поліцейський зобов'язаний повідомити 
дані про себе. Не соромся вголос прочитати, а при 
нагоді демонстративно записати зазначені у пос-
відченні посаду, прізвище та ім'я. Це потрібно 
зробити саме на початку розмови — втративши 
анонімність, правоохоронець у подальшому буде 
вимушений поводити себе більш коректно. У свою 
чергу ти продемонструєш йому свою готовність до 
спілкування, але винятково у межах закону і на 
компетентному рівні.

Намагайся вести діалог з поліцейським на рів-
них, покажи йому, що ти не допитуваний, а спів-
розмовник. Категорично відкидай звинувачення, 
але не огризайся, прагни звести розмову до дис-
кусії: «Чому Ви вважаєте, що я порушую порядок?», 
наведи аргументи своєї невинуватості. Якщо 
правоохоронець звертається до тебе грубо і зверх-
ньо, показово здивуйся, чому він не дотримується 
норм законодавства, де зазначено, що поліцейські 
мають бути ввічливими і неупередженими щодо 
усіх людей. У свою чергу сам будь підкреслено 
доброзичливим, слова «перепрошую», «даруйте», 
«будьте люб'язні», «нам не потрібен конфлікт» 
зайвими не будуть.
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Не треба випробовувати на міць нерви стражів 
порядку спробами залякати їх «сусідом-депута-
том» чи «батьком-прокурором» — погрози позба-
вити їх служби поліцейські чують при затриманні 
від кожного другого і, як правило, не звертають на 
них уваги. Якщо патрульних здивувала твоя 
юридична обізнаність і непохитність у відсто-
юванні своїх прав, краще, скромно опустивши очі 
додолу, між іншим згадати: «У мене дядько адво-
кат».

Засвоїв? Чудово, тоді вважай, що ти вже наполо-
вину готовий до спілкування з правоохоронцями у 
будь-якій екстремальній ситуації. Давай розгля-
немо найбільш поширені з них.
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Увечері тебе на вулиці зупинили патрульні і, 
дивлячись в очі, з неприхованою підозрою запиту-
ють: «Є паспорт? Хто такий? Звідки? Чому тут? Що у 
рюкзаку?». Навіть для дорослого така ситуація 
може бути серйозним випробуванням, тому твоя 
реакція мене не дивує. Краще буде заспокоїтися, 
згадати мої попередні поради і почати спілкування.

Головне завдання для тебе — уникнути конфлік-
ту і доставляння до відділення поліції, де ти будеш 
перебувати  під  повним  контролем  правоохо-
ронців, і де у тебе не буде союзників, де говорити з 
тобою будуть ще жорсткіше. Будь розважливим і 
чемним, але, водночас, і впевненим у собі. Спочатку 
спокійно зауваж поліцейським про необхідність 
представитися та попрохай пред'явити службове 
посвідчення, а потім нагадай їм про свої права. Які 
саме? Запам'ятовуй.

1. Ти зобов'язаний виконувати лише законні 
вимоги працівника поліції — назвати своє прізвище, 
адресу проживання, пред'явити паспорт чи інший 
документ, що посвідчує особу, дати пояснення з 
приводу події, свідком якої ти був.

2. Поліцейський має право вимагати у тебе 
паспорт тільки у випадку, якщо він запідозрив тебе 
у скоєнні правопорушення. Тому одразу запитай, у 
вчиненні якого саме правопорушення тебе підоз-
рюють, а потім спростуй ці звинувачення. Хитрі 
патрульні досить часто обґрунтовують свою вимогу   
пред'явити паспорт страхаючими формулюван-
нями «планова перевірка документів» чи «контроль 
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паспортного  режиму».  У  відповідь  нагадай,  що  в 
Україні жодний закон не зобов'язує громадян пос-
тійно носити з собою документи. До речі, якщо у 
тебе вже є паспорт, його ксерокопія у задній кишені 
джинсів позбавила б тебе необхідності витрачати 
час на вислуховування подібного бубоніння полі-
цейського. Гадаю, ти зрозумів мій натяк. Але якщо 
паспорт лежить вдома на полиці, а патрульні про-
довжують настирно наполягати на знайомстві, 
чітко назви їм своє прізвище та адресу проживання 
або попрохай перетелефонувати батькам і переві-
рити цю інформацію.

3. Поліцейський не може просто так оглядати 
тебе та копирсатися у твоїх речах. Поліцейському 
надано право здійснювати огляд особи — ця проце-
дура називається поверхневою перевіркою та 
полягає у візуальному огляді. Це означає, що 
поліція не може копирсатися у твоїх кишенях або 
сумці, ти самостійно показуєш їх вміст. Якщо ж тебе 
хочуть саме оглянути і самостійно чинити активні 
дії (копирсатися), то вимагай складення протоколу 
та присутність двох понятих (свідків). А ще — це має 
робити поліцейський однієї з тобою статі, адже 
поліція має поважати твою честь та гідність.

4. Поліцейський не має права вилучати у тебе 
мобільний телефон і без твоєї згоди ознайомлюва-
тися з абонентським списком, SMS-повідомлен-
нями та іншою інформацією. На жаль, українські 
правоохоронці часто не гребують понишпорити у 
чужих смартфонах, тому у відповідній ситуації 
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нагадай їм, що така інформація є приватною і 
доступ до неї можливий лише за наявності твоєї 
згоди. А може вони й справді шукають того самого 
викраденого у дівчини смартфона? У такому разі ти 
не віддаєш свій телефон, а лише називаєш його 
ІМЕІ. Цього достатньо, щоб правоохоронці пересвід-
чилися у тому, що смартфон некрадений.

5. Правоохоронці не мають права вимагати від 
тебе пройти разом із ними до відділку поліції без 
пояснення причин. Їхні аргументи: «Там все роз-
кажуть» або «Заскочимо лише на хвилинку», про-
пускай повз вуха і ввічливо відмовляйся від такого 
запрошення. Тебе можуть запросити для опиту-
вання, однак воно є добровільним. Якщо ж тебе 
затримують — то поліцейський має чітко оголосити: 
«Вас затримано», вказати причину затримання та 
на підставі якої законодавчої норми.

Після надання поліцейським відповідей на їхні 
запитання, ти маєш право у будь-який момент, зі 
своєї ініціативи припинити спілкування — пат-
рульні не мають права примушувати тебе до трива-
лої бесіди, і коли припинити розмову вирішувати 
тобі.

При першому натяку на агресію з боку поліцей-
ських — одразу телефонуй комусь із батьків та у 
максимально стислій формі повідом: «Я на вулиці 
такій-то, мене затримує наряд патрульних, хоча я 
нічого не скоював», а після цього запропонуй 
телефон правоохоронцям — нехай вислухають, що 
думають з цього приводу твої батьки.
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Ніколи не соромся звернутися за допомогою до 
випадкових перехожих, які стали свідками твого 
затримання. У ролі такого «громадського захисни-
ка» краще обрати дорослу жінку, якій слід швидко 
пояснити ситуацію, наполягаючи на своїй повній 
невинуватості.

6. Поліцейське піклування застосовується лише 
для дітей до 16 років, які залишилися без догляду. 
Поліцейські можуть спробувати обмежити тебе в 
пересуванні, якщо на вигляд тобі менше 16 років і 
вони вважають, що ти залишився без догляду. Таке 
право надає їм закон, однак мова йде саме про 
дітей, які залишилися без догляду. Тоді поліція 
передає їх батькам або усиновителям, опікунам, 
піклувальникам, органам опіки та піклування (в 
залежності від ситуації).

Ввічливо поясни поліцейським, що тобі вже 
виповнилося 16 років і ти можеш дати собі раду, а 
поліцейське піклування — не про тебе. Нехай свої 
погрози залишать іншим, адже обмежувати твою 
свободу в порядку застосування поліцейського 
заходу вони не зобов'язані.

Пам'ятка для батьків:
- Працівник поліції має надати вмотивовані 

причини, аби звернутися до особи. Звертаючись, 
він зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, 
спеціальне звання та пред'явити на вимогу служ-
бове посвідчення — ч. 3 ст. 18 ЗУ «Про Національну 
поліцію».

- Зупинка на вулиці зазвичай пов'язана із 
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перевіркою документів, опитуванням або поверх-
невою перевіркою. Опитування є одним із превен-
тивних поліцейських заходів, і здійснюється за 
умови, якщо існує достатньо підстав вважати, що 
особа володіє інформацією, необхідною для вико-
нання завдань, покладених на поліцію. Проведення 
опитування неповнолітніх, відповідно до ст. 33 ЗУ 
«Про Національну поліцію», допускається тільки за 
участю батьків (одного з них), іншого законного 
представника або педагога. У будь-якому випадку, 
опитування є добровільним, тому навчіть свою 
дитину ввічливо відмовлятись від нього із поси-
ланням на ст. 33 ЗУ «Про Національну поліцію».

- «Планова перевірка документів» чи «Ви 
підозріло виглядаєте» не є підставою для перевірки 
документів. Підставами є: 1) орієнтування (особа 
володіє зовнішніми ознаками, схожими на ознаки 
особи, яка перебуває у розшуку, або безвісти зник-
лої особи); 2) існує достатньо підстав вважати, що 
особа вчинила або має намір вчинити правопору-
шення; 3) особа перебуває на території чи об'єкті із 
спеціальним режимом; 4) якщо в особи є зброя, 
боєприпаси, наркотичні засоби; 5) особа перебуває в 
місці вчинення правопорушення; 6) якщо зовнішні 
ознаки дають достатньо підстав вважати, що особа 
причетна до вчинення правопорушення. Відсут-
ність документів може стати формальним приво-
дом для застосування правоохоронцями адмініс-
тративного затримання задля встановлення особи 
— ст. 260 КУпАП. Однак в законодавстві не 
встановлено чіткого переліку документів, необхід-
них для встановлення особи — це може бути навіть, 
наприклад, телефонний дзвінок рідним.
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- Поверхнева перевірка — ще один превентив-
ний поліцейський захід. Здійснюється поліцей-
ським однієї статті з особою, шляхом візуального 
огляду особи, проведенням по поверхні вбрання 
рукою, спеціальним приладом або засобом. При 
поверхневій перевірці речей особа самостійно 
показує поліцейському їхній вміст, при потребі 
розкриває сумку тощо — ст. 34 ЗУ «Про Національну 
поліцію». Якщо ж особа підозрюється у вчиненні 
адміністративного правопорушення, то відповідно 
до ст. 264 КУпАП, вона може бути піддана особис-
тому огляду або огляду речей, що здійснюється у 
присутності двох понятих (свідків) та поліцей-
ським однієї з оглядуваним статі (для особистого 
огляду). Про такі дії складається окремий протокол 
або зазначається у протоколі про адміністративне 
правопорушення чи затримання.

- Поліцейське піклування (передбачене ст. 41 
ЗУ «Про Національну поліцію») є превентивним 
поліцейським заходом, що застосовується до дітей 
віком до 16 років, які залишилися без догляду. Він 
полягає у тому, що такі діти передаються батькам 
або усиновителям, опікунам, піклувальникам, 
органам опіки та піклування (у залежності від 
ситуації). Навчіть свою дитину, опинившись без 
догляду, звертатися за допомогою до поліції. Однак 
у випадку, коли поліцейський зловживає цим 
правом і хоче отримати певні матеріальні блага від 
Вашої дитини шляхом погроз застосувати поліцей-
ське піклування, варто ввічливо відмовлятися і 
пояснювати, що дитина в безпеці і у контакті з 
батьками.
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Саме такий наказ ти можеш несподівано почути, 
коли одного разу підійдеш до вхідних дверей своєї 
квартири, щоб довідатися, хто так наполегливо 
тисне на дзвінок. Звучить загрозливо, але давай не 
будемо поспішати одразу гостинно запрошувати 
поліцейського до своєї квартири. Пам'ятай, що на 
його безапеляційну вимогу відкрити двері, є твоє 
право на недоторканість житла. Це означає, що 
ніхто, навіть поліцейський, не може увійти до 
помешкання без згоди людей, які у ньому прожи-
вають — таке право гарантує кожному стаття 30 
Конституції України. А отже, сувору фразу за 
дверима: «Відчиніть, поліція!» можна розцінювати 
не як наказ, а як прохання і тобі вирішувати, пуска-
ти поліцейського у квартиру чи ні. Я б на твоєму 
місці цього не робив, особливо коли він не у формі 
або їх багато. По-перше, ти вдома сам і за відсутнос-
ті дорослих взагалі не слід відчиняти незнайомцям 
двері. По-друге, навряд чи поліцейський прийшов 
розповісти тобі свіжий анекдот, його візит викли-
каний іншими, серйозними й дорослими причина-
ми, а тому хай з ним і спілкуються дорослі.

Тому якщо через вічко у дверях ти побачиш 
поліцейського, не відчиняючи дверей, розпитай, 
хто він, з якого він відділення, з якою метою 
прийшов, а потім ввічливо поясни, що відкрити 
двері не можеш. Своє небажання пустити право-
охоронця краще обґрунтувати неможливістю це 
зробити. Запропонуй поліцейському залишити у 
дверях письмову повістку з викликом до поліції 
або записку до батьків, у якій він роз'яснить мету 
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свого відвідування. Це не боягузтво, а звичайне 
страхування від можливих неприємностей, тому 
порядний правоохоронець у такій ситуації і сам не 
стане наполягати на негайному відкритті дверей.

Проте, якщо поліцейський виявляє підозрілу 
настирливість у своїх намірах потрапити до твоєї 
квартири, погрожує зламати двері і вже грюкає у 
них — це реальна загроза твоїй безпеці. Невідклад-
но зателефонуй батькам, вийди на балкон та 
поклич на допомогу сусідів, а потім зателефонуй 
на «102» і сам викликай поліцію — повідом, що 
невідома особа, представляючись працівником 
поліції, вчиняє спробу протизаконно вдертися до 
твого житла. Додай, що, на твою думку, україн-
ський поліцейський не може діяти у такий спосіб, а 
тому, вірогідно, до тебе має намір увірватися пере-
одягнений злочинець. Проси невідкладно присла-
ти до тебе слідчо-оперативну групу або найближ-
чий наряд патрульної служби — ось нехай потім 
вони і з'ясовують, чи дійсно агресор біля твоїх 
дверей є працівником поліції, а якщо так, то чому 
він нахабно ломився у приватну квартиру, порушу-
ючи закон.

Пам'ятка для батьків:
Ніколи не можна впускати незнайомців у своє 

помешкання, навіть якщо вони у формі та пред-
ставилися працівниками поліції. Поліцейський 
(зокрема й дільничний інспектор) зобов'язаний 
відвідувати громадян тільки у форменому одязі. 
Він зобов'язаний представитися, повідомити мету 
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візиту, а також на вимогу показати службове 
посвідчення, аби особа могла переконатись, що 
перед нею дійсно працівник поліції (ч. 3 ст. 18 ЗУ 
«Про Національну поліцію»). Якщо поліцейський 
наполегливо намагається потрапити у квартиру, 
варто пам'ятати, що Конституція України (ст. 30) 
та Кримінальний процесуальний кодекс (ст. 13) 
гарантують недоторканість житла, відповідно — 
особа сама в праві вирішувати, кого впускати до 
помешкання, а кого — ні. Отже, поліцейський може 
увійти в квартиру лише з дозволу особи або за 
рішенням суду. Виключенням можуть бути лише 
невідкладні випадки, пов'язані із врятуванням 
життя людей та майна чи з безпосереднім переслі-
дуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочи-
ну. Але навряд чи у Вашій квартирі заховався 
злочинець або хтось перебуває у небезпечній для 
життя ситуації. Про застосування такого поліцей-
ського заходу обов'язково складається протокол  
(ч. 3 ст. 38 ЗУ «Про Національну поліцію»). Окрім 
того, ст. 233 КПК чітко вказує, що «ніхто не має 
права проникнути до житла чи іншого володіння 
особи з будь-якою метою, інакше як лише за 
добровільною згодою особи, яка ними володіє, або 
на підставі ухвали слідчого судді», яка необхідна 
для проведення обшуку чи примусового достав-
ляння особи до відділення поліції чи суду.
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Уяви: одного вечора тобі зателефонували, і 
суворий голос в ультимативній формі повідомив: 
«Завтра о 16 годині у такому-то відділі поліції Вас 
чекає слідчий. Явка обов'язкова». Не треба розгуб-
лено прикипати вухом до слухавки. Ситуація у тебе 
під  контролем,  оскільки,  я  сподіваюся,  ти  вже 
зрозумів головне — без батьків до поліції ані ногою.

Виклик до поліції є процедурою процесуально 
регламентованою і правоохоронці повинні неухиль-
но її дотримуватися. Передусім до поліції викли-
кають лише шляхом направлення повістки, яку 
вручають особисто або надсилають поштою (зокре-
ма й електронною), телеграмою, телефонограмою 
або факсом із подальшим підтвердженням її 
отримання. Сама повістка містить багато важливої 
інформації — посада і прізвище поліцейського, який 
хоче з тобою поспілкуватися, номер його службо-
вого телефону й кабінету, коли, на яку годину і в 
зв'язку з чим тебе викликають.

Крім цього, запам'ятай ще дві важливі дрібнич-
ки: по-перше, оскільки ти неповнолітній, то повіст-
ку з викликом тебе до поліції мають вручити 
твоєму батькові чи матері, по-друге — таку повістку 
повинні вручити не пізніше ніж за три дні до дати, 
на яку призначена зустріч.

Підсумуємо: повістка — це не запрошення на 
весілля, а важливий документ, і тому, коли тебе 
викликають до поліції, керуйся простим правилом. 
«Отримав повістку із дотриманням усіх норм закону 
— розповідаю про це батькам, за необхідності беру 
адвоката та дисципліновано йду до поліції, не 
вручили — звиняйте, можливо, навідаюся тоді, коли 
буде вільний час, а можливо й ні». А отже, суворому 
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голосу у слухавці ввічливо відповідаємо: «Перепро-
шую, я неповнолітній. Будьте ласкаві, повідомте 
Ваше прізвище і номер контактного телефону — з 
Вами зв'яжуться мої батьки». Все, ти свою справу 
зробив. Далі у хід піде важка артилерія — батьки, 
яким ти все розповів, і які можуть пишатися твоєю 
витримкою та юридичною обізнаністю.

Пам'ятка для батьків:
- Виклик неповнолітньої особи має здійсню-

ватися через її батьків, усиновлювача або закон-
ного представника (наприклад, усиновлювачі, 
батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, при-
йомні батьки, вихователі, представники закладів, 
що виконують згадані функції) — ч. 4 ст. 135 КПК.

- З цього порядку виклику може бути зробле-
ний виняток, якщо це в інтересах досудового 
розслідування — у разі, якщо законний представ-
ник може негативно вплинути на досудове 
розслідування, у такому випадку повістка вру-
чається безпосередньо неповнолітній особі.

- Повістка є основним способом виклику у 
кримінальному проваджені (ч. 1 ст. 135 КПК). Вона 
має бути передана безпосередньо, надіслана пош-
тою чи факсимільним зв'язком не пізніше, ніж за 
три дні (ч. 8 ст. 135 КПК) до призначеної дати 
прибуття в поліцію. Виклик телефоном ніде не 
фіксується і не є повноцінною підставою до 
відповідальності за неприбуття на виклик. Радимо 
в будь-якому випадку виклику реагувати на 
повістку із конкретним зазначенням усіх необ-
хідних реквізитів (номер кримінального провад-
ження, процесуальний статус особи, яка виклика-
ється тощо).

-28-





Палке вболівання за улюблену футбольну ко-
манду на стадіоні, відвідування концерту популяр-
ного рок-гурту, гучний, на думку поліцейських, 
сміх на вулиці або прогулянка рідним містом без 
документів може зовсім несподівано закінчитися 
примусовою екскурсією до поліції. Усе це — склад 
адміністративних правопорушень, за які, очевид-
но, маєш понести відповідальністю або бути звіль-
нений  від  неї  у  встановлених  законодавством 
випадках.

Загалом неважливо, за що саме тебе затриму-
ють, важливо — що робити і як себе поводити у 
такій ситуації. Прислухайся до цих порад:

1. Спробуй взагалі уникнути затримання. Зроби 
для цього все можливе, хоч сльозу пускай. Якщо ти 
дійсно скоїв дрібне правопорушення, одразу ви-
бачся і без зайвих суперечок виконай вимогу полі-
цейського. Головне — жодних конфліктів та істерик. 
При такій зразковій поведінці з'являються вагомі 
шанси на спасіння, оскільки поліцейська інструкція 
вказує, що людина, яка відреагувала на зауваження 
правоохоронців, припинила скоювати дрібне право-
порушення і вибачилася, заслуговує заохочення — її 
не затримують, а лише оголошують усне заува-
ження і відпускають. Твої вибачення в обмін на 
свободу — що ж, на мою думку, рівноцінний обмін. У 
крайньому випадку попрохай правоохоронців не 
витрачати бензин на поїздки до відділення поліції, а 
скласти протокол про адміністративне правопору-
шення на місці його скоєння. Відповідно до 
законодавства, їм нічого не заважає це зробити.
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2. Не геройствуй і не потрапляй до поліції «за 
компанію», заради демонстрації міцності чоловічої 
дружби й солідарності з приятелем.

Зрозуміло, що друга у скрутній ситуації не зали-
шають, але скоєння правопорушення у складі 
групи відноситься до обставин, що обтяжують від-
повідальність за вчинене, а своєму друзяці ти 
більше допоможеш, залишаючись на свободі (пові-
домиш про його затримання батьків, будеш свід-
ком тощо).

3. Вимагай від поліцейських чіткого пояснення, 
за що саме тебе затримують. Вони зобов'язані 
розтлумачити суть вчиненого тобою проступку та 
назвати конкретну статтю Кодексу про адмініс-
тративні правопорушення, яка передбачає від-
повідальність за нього. Ще раз наголошую, що тебе 
не «запрошують», а саме «затримують», тому ти 
маєш чітко почути ці слова і тільки в цьому випад-
ку прослідувати за поліцейськими.

4. Запитай до якого відділення тебе мають 
намір відвести, і зроби все можливе для інформу-
вання батьків про своє затримання, перш ніж 
пройти з правоохоронцями до поліцейського авто-
мобіля. Поліцейські зобов'язані повідомити про 
місце перебування затриманого його родичів — 
нагадай їм цю норму законодавства. Ввічливо 
попроси дати тобі можливість самому зателефону-
вати батькам. Отримавши можливість зателефону-
вати, швидко повідом, у яке відділення поліції тебе 
доставляють та попрохай приїхати до тебе. У 
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крайньому  випадку  спробуй  надіслати  SMS-
повідомлення. Вірогідність того, що тебе в поліції 
будуть принижувати, значно зменшиться, коли під 
черговою частиною бурлять гнівом твої батьки, які 
вимагають невідкладної зустрічі з тобою.

5. Після прибуття до підрозділу поліції, вимагай 
одразу записати тебе до Журналу обліку доставле-
них, відвідувачів і запрошених. Його веде постовий 
(сидить за столом у вестибюлі), який вписує до 
журналу дані про всіх без винятку громадян, які 
перебували у відділенні протягом доби. У журналі 
мають бути зафіксовані: твоє прізвище, ім'я, по 
батькові, дата та, головне, конкретна година і хви-
лина фактичного затримання — момент, коли 
поліцейський обмежив свободу твого пересування. 
У подальшому постовий зобов'язаний зафіксувати 
у цьому ж журналі час, коли ти вийдеш із відді-
лення поліції.

Запитаєш, навіщо ця бюрократія? Обмеження 
твоєї свободи у випадку затримання за скоєння 
адміністративного проступку не повинно тривати 
понад три години — за цей час правоохоронці 
повинні встигнути поспілкуватися з тобою, з'ясу-
вати мотиви й обставини твого вчинку, опитати 
свідків, зателефонувати твоїм батькам, за необхід-
ності скласти на тебе адміністративний протокол. І 
саме з часу фактичного обмеження поліцейським 
твоєї здатності вільно пересуватися починається 
відлік тригодинного терміну твого перебування у 
поліції. Якщо три години минули, а відпускати тебе 
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ніхто не квапиться, покажи свою обізнаність — 
нагадай про себе поліцейським і коректно, але 
наполегливо зауваж, що максимально можливий 
строк твого перебування у поліції вже закінчився, а 
тому нехай тебе зараз відпустять, а завтра ти сам 
добровільно  прийдеш  у  призначений  час  для 
надання необхідних пояснень.

Попрохай поліцейського ознайомити тебе з 
твоїми правами — правоохоронці зобов'язані це 
зробити, нагадати їм про необхідність дотримання 
закону та показати свою обізнаність ніколи не 
завадить.

Поліцейські мають право сфотографували тебе 
та зняти відбитки пальців. Якщо ж тебе затри-
мують за підозрою у вчиненні правопорушень, 
правоохоронці мають всі законні підстави фото-
графувати тебе, знімати на відео чи проводити 
аудіофіксацію вашої розмови, а найголовніше — 
збирати біометричні данні, тобто брати відбитки 
пальців та зразки ДНК. Так що не лякайся від такої 
процедури — вона повністю законна. Таким чином 
поліція наповнює бази криміналістичного обліку, 
існування яких допомагає поліції розкривати 
злочини.

Адміністративне затримання супроводжується 
особистим оглядом затриманого. Неприємна 
проце-дура — простіше кажучи, тебе обшукають та 
оглянуть твої речі. Слід знати, що такий огляд має 
проводитися особою однієї з тобою статі і в 
присутності двох понятих цієї ж статі. 
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Про результати особистого огляду складається 
протокол, до якого заноситься опис вилучених у 
тебе предметів. Протокол засвідчується твоїм під-
писом та підписами понятих. На практиці, запис 
про здійснення  огляду  робиться  у  протоколі  про 
адміністративне правопорушення або затримання, 
однак ти все одно підписуєш протокол, тож пиль-
нуй, щоб запис було зроблено.

Уважно ознайомся зі змістом документів, які 
тобі будуть пропонувати підписати. Як то кажуть, 
ти вже «попав», а тому нікуди не поспішай, потреби 
у цьому немає. Пам'ятай, підписаний протокол — 
це твоє зізнання у вчиненні правопорушення, адже 
він є основним доказом під час розгляду справи 
про адміністративне правопорушення судом (всі 
справи щодо неповнолітніх розглядає суд). Я б 
наполегливо радив взагалі нічого не підписувати, 
а терпляче чекати, коли тобі на допомогу приїдуть 
батьки. Законодавство України наголошує, що 
жодна особа не може бути примушена визнати 
свою винуватість, і ти маєш право у будь-який 
момент відмовитися відповідати на запитання, 
давати письмові свідчення чи пояснення проти 
себе. Відмова не повинна дратувати поліцейських 
— запевни їх, що це у жодному разі не нахабство і не 
вияв неповаги до рідної поліції. Поясни просто: 
«Батьки категорично заборонили мені ставити 
свій підпис на будь-яких документах. Вибачте».

Проте, якщо ти вважаєш себе достатньо дорос-
лим і вирішив розібратися з проблемою самостійно 
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(в черговий раз раджу тобі — дочекайся батьків), 
запам'ятай кілька додаткових нюансів:

- якщо ти не вбачаєш своєї вини у правопо-
рушенні, зазнач у протоколі (там є спеціальна 
графа «пояснення правопорушника») — «З 
протоколом не згоден, порушення не скоював»;

- ти маєш право записати до протоколу свої 
зауваження щодо дій поліцейського, якщо 
вважаєш їх незаконними. Наприклад: «Відмо-
вилися складати протокол на місці скоєння 
правопорушення» або «Про затримання не 
повідомили родичів»;

- після написання пояснення, зроби немож-
ливим дописування під ним іншого тексту — 
перекресли навхрест незаповнені строки 
протоколу;

- ніколи не підписуй документи із незаповне-
ними графами, не проставленими підписами 
та датами — вимагай, щоб поліцейський 
оформив все як слід і не приймай пояснень: 
«Яка тобі різниця? Потім заповню». Протокол 
про адміністративне правопорушення — річ 
серйозна, а тому вимагай належного його 
складення.

Пам'ятка для батьків:
- Якщо правопорушення є малозначним, то у 

більшості випадків поліцейські виносять усне 
зауваження, що супроводжується поясненням 
протиправності такого діяння. Однак це відбувається 
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на розсуд поліцейського, не варто вимагати від нього 
цього. Якщо ж поліцейський невблаганний, то 
складається протокол про вчинення адміністратив-
ного правопорушення (ст. 268 КУпАП) у двох 
екземплярах, один із яких вручається особі. Неповно-
літній може відмовитися підписувати протокол до 
прибуття батьків, посилаючись на те, що його 
інтереси представляють батьки.

- Потрібно чітко пам'ятати час, коли відбулося 
фактичне обмеження пересування (особі було 
оголошено «Ви затримані»), саме із цього часу йде 
відлік адміністративного затримання, що не може 
тривати довше трьох годин (ст. 263 КУпАП).

- Поліцейські  мають  негайно  повідомити 
батьків неповнолітнього Центр з надання безоп-
латної вторинної правової допомоги (БВПД) про 
його затримання. До того ж, ст. 29 Конституції 
України гарантується право користуватися право-
вою допомогою адвоката чи захисника з моменту 
затримання. Затриманого мають помістити у 
Кімнату для затриманих і доставлених, ознайо-
мити його з правами, вручивши «Пам'ятку для 
затриманих осіб» (пункт 7.2. «Інструкції з орга-
нізації діяльності чергових частин органів і 
підрозділів внутрішніх справ», затвердженої 
наказом МВС України №181-2009 року).
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А ось тут всі жарти геть! Затримання та звину-
вачення у вчиненні злочину — справа надзвичайно 
серйозна. Усвідом, що поліція не затримує людей 
заради своєї розваги — тебе підозрюють і, мабуть, 
так склалося, що для цього є певні підстави. 
Поліцейські вважають тебе злочинцем і мають 
намір одержати цьому підтвердження, а тому, 
незважаючи на вік, будуть діяти стосовно тебе 
максимально жорстко. Одразу після затримання з 
підозрюваним працюють кілька працівників полі-
ції, які мають відповідну підготовку, досвід роботи і 
вміло використовують те, що людина налякана, 
перебуває у незвичних для себе умовах, та ще й 
зовсім не знає, як себе поводити і як реагувати на 
висунуті правоохоронцями звинувачення.

У такій ситуації треба пам'ятати головне: ти не 
зобов'язаний  доводити  свою  невинуватість, а 
навпаки, поліція повинна доказати твою провину.  
Тому необхідно заспокоїтися і поводити себе 
урівноважено та вкрай обережно. Це складно, але, 
повір, ти впораєшся, якщо будеш дотримуватися 
таких правил.

Про твої неприємності якомога швидше повин-
ні дізнатися батьки. Ти неповнолітній і Криміналь-
ний процесуальний кодекс України зважає на це, 
наголошуючи: «Допит малолітньої або неповноліт-
ньої особи проводиться у присутності законного 
представника, педагога або психолога, а за необ-
хідності — лікаря». Отже, вимагай надання тобі 
можливості зателефонувати батькам і до їх при-
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їзду відмовляйся відповідати на всі запитання, 
навіть на перший погляд невинні — раджу тобі 
назвати лише своє прізвище, ім'я, по батькові, дату 
народження й адресу проживання. Не вір запев-
ненням: «Ми вже матері передзвонили. Сказала, що 
скоро прийде, а ти поки що давай розповідай». Ще 
раз кажу — ти маєш право особисто повідомити 
батьків про затримання.

Почуваєш себе недобре — вимагай викликати 
бригаду «швидкої допомоги». По її приїзді поясни 
медичному працівнику, що через стресову ситу-
ацію тобі стало вкрай погано, паморочиться голо-
ва, все пливе перед очима, калатає серце, і ти 
перебуваєш на межі втрати свідомості. За таких 
обставин лікар повинен не лише провести медичне 
обстеження і надати допомогу (можуть навіть 
відвезти до лікарні), а й порекомендувати право-
охоронцям відкласти проведення допиту.

Попрохай поліцейських роз'яснити тобі твої 
права й уважно вислухай їх. Нехай саме право-
охоронці вголос зазначать, що ти маєш право не 
свідчити проти себе, відмовитися давати пояс-
нення, не підписувати документи, а також запере-
чувати проти їх запитань і ставити запитання до 
них.

Настав час для роботи твого «сімейного адво-
ката», саме з ним бажано зв'язатися, якщо батьки 
чомусь не підіймають трубку в такий важливий 
для тебе момент. Конституція України наголошує: 
«Кожному заарештованому або затриманому має 
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бути надано можливість з моменту затримання 
користуватись правовою допомогою захисника». 
Адвокат — це твій захисник, і за його відсутності 
ані рядка на папері, ані слова з вуст — сказане може 
бути використано проти тебе, а звинувачення 
дуже часто ґрунтується винятково на показах 
першого допиту. Сьогодні ж ввечері поцікався у 
батьків, чи є у вашій родині свій «сімейний адво-
кат» і чому номера його телефону досі немає у 
твоєму смартфоні.

Проте не треба впадати у відчай, якщо такого 
адвоката немає. У будь-якому випадку ти перебу-
ваєш під захистом Закону України «Про безоплат-
ну правову допомогу», який гарантує затриманому 
безкоштовний адвокатський захист від обвину-
вачень — поліцейські повинні зв'язатися із місце-
вим Центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, який призначить і направить 
до тебе адвоката. Це їх обов'язок, а не право. Після 
будь-якого затримання він має прибути до тебе у 
відділення поліції і лише в його присутності ти мо-
жеш відмовитися на користь «сімейного адвоката» 
(якщо такий є).

Ти неповнолітній, а отже, твій допит не може 
продовжуватися без перерви понад одну годину і 
загалом тривати більше, ніж дві години на день. 
Навіть коли поліцейські запевняють, що це не «до-
пит, а бесіда», не соромся заявити, що ти стомле-
ний і виснажений, і в такому стані не можеш 
відповідати за свої слова.
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Ти невинуватий, а отже, не піддавайся на полі-
цейські провокації. Обережно стався як до добро-
зичливого умовляння «Ми тобі лише добра бажа-
ємо», так і до відвертого залякування «Дивися, 
дограєшся». Вірогідно, це гра у «доброго» і «злого» 
слідчого.

Не будь наївним і не вір запевненням поліції, що 
тебе звинувачують у нетяжкому злочині, за який 
передбачено покарання у вигляді штрафу. Полі-
цейські можуть бути надзвичайно переконливими 
і довірливо порадять, що зараз для тебе головне — 
бути звільненим. А вийшовши з відділку, ти змо-
жеш відмовитися від написаного, а потім, коли ти 
будеш вже на свободі, батьки витягнуть тебе з 
халепи і домовляться з ким потрібно. Не вір! На 
практиці, після підписання зізнання, складно буде 
щось вдіяти. Ти не порушував закон — тож не бери 
на себе чужу провину і не підписуй жодною 
папірця заради невідкладного звільнення. У зло-
чині, якого ти не скоював, тебе звинувачують 
поліцейські — так вір не їм, а своєму адвокатові.

Своєю поведінкою і манерою спілкування не 
провокуй правоохоронців на агресію і не давай 
приводу почати тебе, як кажуть у поліції, «колоти». 
Поводь себе спокійно, але без позерства і героїчної 
бравади, більше слухай, менше розмовляй, проте 
повністю не відмовчуйся — це дратує поліцейських.
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Пам'ятка для батьків:
- За загальним правилом, кримінальній відпо-

відальності підлягають особи, яким до вчинення 
злочину виповнилося шістнадцять років. Однак за 
деякі види злочинів, наприклад, умисне вбивство, 
кримінальній відповідальності підлягають особи у  
віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років (ст. 22 
КК). Вчинення злочину неповнолітнім є обстави-
ною, що пом'якшує покарання (ст. 66 КК).

- Варто пам'ятати про презумпцію невину-
ватості: не затриманий має доказувати свою неви-
нуватість, а поліцейські мають доказати вину 
особи. Конституція України статтею 62 гарантує, 
що «ніхто не зобов'язаний доводити свою невину-
ватість у вчиненні злочину. Усі сумніви щодо 
доведеності вини особи тлумачаться на її ко-
ристь», а стаття 63 — «Затриманий не несе відпо-
відальності за відмову давати показання чи пояс-
нення щодо себе або членів сім'ї».

- Під час затримання особі мають негайно 
повідомити зрозумілою затриманому мовою під-
стави затримання, та у вчиненні якого злочину він 
підозрюється (ч. 4 ст. 208 КПК).

- Особа має право зберігати мовчання, тобто 
не говорити нічого з приводу підозри (обвинува-
чення) проти себе або у будь-який момент відмо-
витися відповідати на запитання поліцейських    
(ч. 4 ст. 42 КПК). Допит неповнолітнього прово-
диться тільки в присутності батьків чи педагога.
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- У кімнаті для затриманих та доставлених 
має бути створено мінімальний комфорт: вікно, 
тапчан, стіл, рукомийник, туалетна кабінка. 
Неповнолітніх заборонено утримувати в одній 
кімнаті з дорослими (п. 7.5 Розділу VII Інструкції, 
затв. Наказом №181 МВС України від 28.04.2009 р.).
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Мені соромно розповідати тобі про це. Оскільки 
саме ми, дорослі, досі так і не змогли убезпечити 
своїх дітей від цього ганебного й бридкого явища, 
яке ще трапляється у відділеннях поліції. Прийми 
мої вибачення і послухай, що треба робити, коли у 
тебе намагаються силою «вибити» зізнання.

Не соромся голосно кликати на допомогу. Це не 
боягузтво, а засіб виживання. По-перше, у коридорі 
можуть бути люди, а нелюдам у погонах не пот-
рібні свідки, по-друге, серед поліцейських достат-
ньо багато порядних людей, які не схвалюють 
подібні методи і зупинять побиття.

Зімітуй втрату свідомості або нестерпні болі — 
нехай поліцейські викликають бригаду «швидкої 
допомоги». Поскаржися лікарю на незаконні дії 
правоохоронців та вкрай погане самопочуття, 
вимагай, щоб тебе невідкладно відвезли до лікарні.

Терпляче знось лише несильні запотиличники 
або штовхання у купі з обіцянками перейти до 
більш жорстоких дій — істотної загрози для твого 
здоров'я від них немає, а поліцейські дуже часто 
таким чином лише залякують підозрюваного, 
сподіваючись, що він не витримає психологічного 
тиску і підпише зізнання. Проте, якщо «пере-
вертні» вкрай озвіріли і на практиці приступили до 
виконання своїх погроз, пиши й підписуй — це 
краще, ніж залишитися калікою. Але при цьому 
умисно викриви свій почерк (пиши з нахилом літер 
уліво або почерком «першокласника» — калігра-
фічно, як у букварі, виводячи кожну літеру) та 
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постав нестандартний для тебе підпис. Поліцей-
ські твого почерку не знають, а звіряти підпис під 
протоколом з підписом у паспорті звички не мають.

Намагайся залишити сліди свого перебування 
та побиття у службовому кабінеті. Трапиться наго-
да — заховай носовичка за батарею опалення, якщо 
пішла кров — ніби ненавмисно забризкай нею 
покриття підлоги чи непомітно зроби мазок кров'ю 
на днищі стільця — це буде доказом того, що тебе 
побили саме тут, а отже, поліцейським не уник-
нути покарання за свою жорстокість.

Ніколи не соромся розповісти про все батькам. 
Навіть якщо ти щось там і порушив, правоохоронці 
не мали права підіймати на тебе руку, ніколи і за 
жодних обставин. Знущанню над дитиною виправ-
дань немає, і ти не повинен пробачати наруги над 
собою будь-кому.

І на останок. Захистити свою гідність і свободу 
від злочинних посягань поліцейського — справа не з 
легких і лише теорією тут не обмежишся. А отже, не 
треба чекати, коли до тебе причепляться патрульні 
або дільничний вирішить саме на тобі перевірити 
свої педагогічні здібності. Бери посібник у руки і 
мерщій  до  друзів  —  розкажи  про  все  те,  що  ти 
тут прочитав, їм. А потім — грайте! Перепрошую, 
приступайте до практичних занять: моделюйте 
можливі ситуації контакту з правоохоронцями, 
зображуйте «злого поліцейського» й «розумного 
підлітка», міняйтеся ролями, спільно підбирайте 
найбільш хитрі «відмазки» від затримання, вчіться 
застосовувати у розмові норми закону.
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Про неправомірні дії поліції можна повідомити до: 
- чергової частина за номером 102;
- Call-центру Національної поліції за тел. 
0-800-50-02-02
- гарячої лінії — (044) 254-91-02 (з мобільного 
телефону безкоштовно)

Якщо Вас затримали правоохоронні органи, Ви 
маєте право звернутися до Центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги за тел.: 
0-800-213-103. Ви можете зробити це самостійно 
або це можуть зробити Ваші родичі. 

www.legalaig.gov.ua
E-mail: info@legalaid.gov.ua 

Також Ви можете отримати безкоштовну консульта-
цію з правових питань в контакт-центрі Української 
Гельсінської спілки з прав людини: 

(044) 383-95-19, (094) 928-65-19
E-mail: office@helsinki.org.ua 

Отримати консультацію психологів, юристів та 
педагогів можна за номером Всеукраїнської дитя-
чої лінії «Телефон довіри»:

8-800-500-21-80 
Графік роботи: з 09:00 - 21:00

Національна «Гаряча лінія» з питань запобігання 
насильству у сім'ї та захисту прав дітей:

0-800-500-33-50 або 386 для абонентів «Київ-
стар» та МТС
Графік роботи: будні дні 9:00 - 20:00, у суботу 9:00 - 16:00 
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Національна дитяча "гаряча лінія" у Міжнарод-
ному жіночому правозахисному центрі "Ла Страда-
Україна":

0-800-500-225, дзвінки зі стаціонарних телефо-
нів в межах України безкоштовні
772 з мобільних телефонів усіх українських 
операторів (безкоштовно)

Громадська приймальня Уповноваженого Верховної 
Ради з прав людини

E-mail: hotline@ombudsman.gov.ua
Skype: ombudsman.ukraine
Гаряча лінія: (044) 253-75-89 та 0800-50-17-20
Графік роботи: Пн. - Чт. 9:30 - 13:00 — 14:00 - 17:30, Пт. 9:30 - 13:00 
— 14:00 - 16:00, Сб. - Нед. — вихідний

Мешканці м. Києва можуть телефонувати до Київ-
ського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді на цілодобовий телефон довіри:

 (044) 451-5-451

Телефон довіри для дітей та підлітків (анонімно та 
безкоштовно): 

 (044) 515-23-74
Графік роботи: 9:00 - 21:00 

Медико-психологічна служби довіри
(044) 456-17-25 
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