
 
 

АКТ 

про затримання особи в порядку ст. 207 КПК України 

(далі за текстом - Акт) 

 

м. Київ,              ____________ 2015 р. 

 

Місце  та час складення акту ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особа, яка склала Акт ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Присутні особи (П.І.Б., адреса мешкання, номер мобільного телефону, документ, що 

посвідчує особу (бажано зробити фотокопію документу на мобільний 

телефон):_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Затримана особа (П.І.Б., адреса мешкання, номер мобільного телефону, документ, що 

посвідчує особу (бажано зробити фотокопію документу на мобільний телефон) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Правові підстави для затримання (підкреслити необхідну):  

Згідно ст. 207 ч. 2 Кримінального процесуального кодексу України кожен має право 

затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу, крім осіб, зазначених у     ст. 

482  Кримінального процесуального кодексу України (суддя або народний депутат 

України): 

1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення; 

2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час 

безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні. 

Кожен, хто не є уповноваженою службовою особою (особою, якій законом надано 

право здійснювати затримання) і затримав відповідну особу в порядку, передбаченому 

частиною другою ст. 207 КПК України, зобов’язаний негайно доставити її до 

уповноваженої службової особи або негайно повідомити уповноважену службову 

особу про затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні 

кримінального правопорушення. 



 
 

Опис кримінального правопорушення, вчиненого безпосередньо затриманим, 

(зазначити, що саме вчинив затриманий та в проміжок якого часу)  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Опис обставин, що передували затриманню:__________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Визначення уповноваженої службової особи, до якої буде доставлено затриманого  або 

повідомлено про затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні 

злочину___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Роз’яснення затриманій особі положень ст.63 Конституції України та того, що у 

відповідності до положень ст.8 Конституції України норми Конституції України є 

нормами прямої дії_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Пояснення затриманої особи/прохання про реалізацію гарантованого ст. 59 

Конституцією України права на правову допомогу:____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Додатки до цього Акту (аудіо/відеоматеріали з зазначенням приладів їх отримання, 

пояснення очевидців, осіб присутніх при складанні Акту, копіїї документів осіб, за 

якими були встановлені особи, що підписали вказаний акт, та/або відмовилися від його 

підписання, речові докази тощо): ______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 

Підписи осіб, які склали даний Акт: 

1.                                2.                                 3.                                  4.  

 

Підтвердження відмови підписання акту ___________ 


