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3абезпечення безпеки - це сукупнlсть

заходiв, що спрямованi на захист життя,

здоров'я, житла та майна учасникiв

кримiнального пФвадкення i членiв iiHix

родин вiд протиправних пOсягань з метою

здiйснення належног0 правосуддя,

Ви маете право на забезпечення безпеки, якчlо:

1. Ви заявили до правоохоронного органу про вчинення

злочину або iншим чином сприяли його розкриттю,

розслliдуванню, припиненню або запобiганню;

2. Ви е потерпiлою особою внаслiдок злочину;

3. Ви подали цивiльний позову кримiнальному провадженнi;

4. Ви о свiдком у кримiнальному првадденнi;

5. Ви е членом ciM'T потерпiлоi особи, свiдка, позивача, особи,

яка заявl4ла про злочин,

ЗЛХОДИ ЗЛБЕЗПЕЧЕННЯ

БЕЗПЕКИ ОСОБИ

у кримi нальнOму прOвадженнi

Матерiал пiдготовлено науково-дослiдною лабораторiею з

проблем протидii злочинностi ХНУВС

3аяву можна скласти в довiльнiй формi.

В нiй Ви маете повiдомити:

. свiй процесуальний стаryс (чи Ви е потерпiлою особою,

свiдком, членом сiм'i потерпiлого, свiдка тощо);

. в якому кримiнальному провцженнi Ви берете участь;

. якi вчинки, слова чи iншi дiт обвинуваченоi особи або iнших

осiб, змушують Вас звернутися з проханням застосувати до

Вас заходи безпеки;

. юму Ви BBalKaeTe, що Вашому життю, здоров'ю, житлу чи

майну загроtкуе небезпека;

. виФlовлене в довiльнiй формi прохання пр0 призначення

заходiв безпеки.

у заявi посилайтеся на cTaтi Кримiнального процесуального

кодексу Украiни (п, 5 ст. 56 кПрава потерпiлого> i п. 8 ст. 66

кПрава та обов'язки свiдкап).

Слiдчий, прокурор, або суд зобов'язанi

розглянуtи Вашу заяву в строк не бiльше

трьох дiб, а у невiдкладних випадках _

негайно, прийняти рiшення про зЪстосування

до Вас заходiв безпеки.
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Ви маете право]

подавати клOпOтання про застOсування 3:lходlв

безпеки або про ii скасування;

знати про истосування щодо Вас конкретних заходiв

фзпеки;

вимагати вiд слiдчого, пркурора, суду застосування

додаткових иходiв фзпем або скасу&лння

здiйснюваних;

оскаржувати незаконнi рiшення чи дii орrанiв, якi

забезпечують безпеку в пркураryрi або судi.

У разi, якщо Вас взялlt пiд захист, Ви

зобов'язанi:

виконувати умови здiйснення заходiв безпеки i законнi

вимоги органiв, якi забезпечують Фзпеку;

негайно iнформувати зазначенi органи про кох{ен

випадок погрози або протиправних дiй щодо Вас;

поводитися з майном i документами, виданими Вам у

тимчасове користування органом, який забезпечуо

безпеку, згiдно з установленими закOнодавством

правилами.

ffi Ё:r:::rТ*'ТЬ 
бутп застосованi такiзаходи

. особистий захист, охорона )t{итла та майна (и Вашоi

згоди ii мохqпь здiйснювати за Вашi кошти, в iнших

випадках - за кошти держави);

. видача Вам спецiальних . засобiв iндивiдуального

захисry (наприклад, газового балончика) i сповiщення

пр небезпеку;

. використання технiчних засобiв контрлю й

прослуховування телефонних та iнших розмов,
вiзуальне спостереження за Вами;

. замiна документiв та змiна зовнiшностi;

. змiна мiсця роботи або навчання;

. переселення в iнше мiсце прохмвання;

. закрпий судовий розгляд

. забезпечення конфiденцiйностi вiдомостей про Вас.

3абезпечення безпеки - це Ваше невiд'емне

право захистити себе та свOю родину вiд

неправомiрних посягань,

:



Д no, виявленнi крадilкки необхiдно:

с Не ВХОДИТИ ДО lС€lРТИРИ;

. звернутися зЕl допомогою до сусiдiв;

. TepMiHoBo викпикlти полiцiю;

. спосrерiгати за вартирою до приiзду

працiвникiв полiцП.

Як.цо Ви пфачите злочинцiв, i у Вас нема€

моltсrlивостi затримати Тх, не нара)lсtlочи на

небезпеку себе та ryсiдiв, то utробуйте
запам'ятати ix пришети, одяг, номвр автомФiля,

напрямок Тх втечi.

Якщо Ви застали злочинцiв в
квартирi:

не входьте до вартири, намагайтеся цlвидко

закриги дверi на ключ, не виймаtоlи його з

замку;
звернhься и допомогою до суфiв;
TepMiHoBo телфонуйте до полiцГi;

заблоцдте виходи з квартири, дiйте по

обпановцi, але не пiдавайте себе iсусiдiв
небезпецi.

Ви перебуваете вдома i чуете, що

дверi Вачlоi квартири вiдривають
ключем або зламують:

спрбуйте заблокувати дверi мфлями iiншими

пiдррними засофми;
TepMiHoBo телфонуйте до полiцiТ;

галасом i шумом привернiть уваry суфiв i

перехожих.

1 , Товщина зовнiшнього л иста металу двврi мао
бли не менш нiж 2-3 мм.

2. За згодою сусiдiв доцiльно (якщо дозволяе
планумння) всrановити на сходовому
майданчику дqдатковi дверi, що вiдсiмють
тамбур перд вхiдними дверима в lGартиру.

3. Обов'язково облцнайте вхiднi дверi оглядовим
вiчком, фжано з ширококутним оmядом та
металевим ланцюжком.

4. Якщо Вам дозволяо бюджет, то BcTaHoBiTb

домофн з Емерою та переговорним
пристро€м. Можна взагалi обладнати пiдqди до
квартири прихованими KaMepaM}r наглцу.

ЯКВСТАНОВЛЮВАТИ
ЗДМКИ НД ВХIДНI ДВЕРI?

1 . lcHye правило - встановлювilти на дверi замки

рiзних систем. L|e означае, що верхнiй може
бри цилiltдровий, а нихнiй
сральний. flодапово мож]а встановити зilмок
з трубчастим ключем,

2, Важливо, цФ вашi замки могли ичинятися як з
боку пiдТзду, так i з боку caMoi квартири.

3. Краще купув.lти замки ocTaHHix моделей. Якщо
замок випущений нещодавно, то швlцше за 8се
метод його злому не розроблений до кiнця.

4, flля цилiндрових эамкiв обов'язково
встановлю€ться броненакладка i купуоться
змiнний цилiндровий механiзм. Броненакладка
повинна буrи врiзного типу, оскiльки це
збiльшуе захист замка.

1. BcTaHoBiTb на BiKHa решiтки або
жалюзi. Особливо це стосуOться тих осiб, по
мешка0 на ниlкнiх або BepxHix поверхах. Жалюзi,
звичайно, не врятують вiд злому, але вони
дадуrь можливiсть сховати помешкання вiд
cтopoнHix поглядiв.

2. Один з найсучаснiших засобiв захисту -
спецiальнi BiKHa, стiйкi до злому. При Тх

виготовленнi використоsують матерiали i

технологiТ, цо забезпечрOть точну сгиковку
елементiв рам. Рами виготовляють з кулестiйкоi
сталi i вставляють в них бронескло, яке на
вигляд не вiдрiзняеться вiд звичайноrо.

а пордди вIд

М 
прлLIIвникIв полIцIi

1. Не залишайте ключi вiд квартири, в
кобумовленому мiсцi> (пiд килимком, у поштовiй
скринцi), не давайте ix стороннiм особам.

2. В разi тривалоi вiдсугнооi попросiть Ваших
суфiв доглlнри за квартирою, реryлярно
виймати кореспонденцiю з поu,tтовоi сtриныи.

3. Якщо Ви заryбили ключi вiд квартири, негайно
повi!омте про це Вашихдомашнiх i сусiдiв,
забезпечте присутнiсть в квартирi кого-небудь з
близьких, як можна швидще змiнiть замки на
ycix дверях,

9 ,*(цlлодоБово)
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lD увАгА!
квАртирнl крмlжки

Як громадянам захистити
власне майно?

а НЪ'рБ-"".rЪЙiЫir rрr-ОiЙЬЪrй ДЫ*поrffi"'"'
квартири предмети, що дозволяють визначити jx
власника.

5. Постiйно пiдтримуйте гарне освiтлення в
коридорi i на сходовому майданчику перед
вхцними дверима, це дOзволить Вам добре
розгледiти вiдвiдувачiв,

6. Якщо вiдвiдувач Вам не знайомий i представляе
слркбу, яку ви не викликали, перевiрте його
слрtбове посвiдчення, зателефонуйте в
органiзацiю, яку BiH представляе, у разi
виникнення cyмHiBy попросiть зайти в iнший час.

7. Не зберiгайте в квартирi значнi суми грошей,
ювелiрнi вироби. 0бмекге коло осiб, яким
вiдомо про цiннопi, що зберiгаються у вас.

8. Не публiкуйте в lнтернет, зокрема у соцiальних
мережах, фотографii обстановки ВашоI
квартириt цiннi речi, предмети технiки.

9. Не повiдомляйте неэнайомим людям плани на
вiдпупку, час, коли Вас не буде вдома. Не
публiкуйте у соцiальних мережах фотоrрафii з
вiдпустки, коли Вас немае вдома. Ще мохе
привернуtи уваry грабiжникiв до вашоТ оселi.

'l 0.Пам'ятайте, що найчастiше злочинцi
перевiряють наявнiсть грошей в шафах пiд
постiльною бiлизною, сервантах, книгах, одязi,
вазах, в побутових прилцах на Kyxнi.

1 1.Виходячи з квартири, 3ачиняйте вхiднi дверi на
Bci замки, щ0 е на дверях.

3 MeTolo посилення безпеки Вашоi
квартири звернiться до охорошних

ч.структур, для вGтановлення
системи сигналiзацii та вiяаоняrпялvсигналiзацii та вiдеонаrляду,
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