


Правоохоронні органи — державні органи, що на підставі 
Конституції і законів України здійснюють правоохоронну 
(правозастосовну та правозахисну) діяльність.

Діяльність правоохоронних органів спрямована на забезпечення 
законності і правопорядку, захист прав та інтересів громадян, 
соціальних груп, суспільства і держави, попередження, припинення 
правопорушень, застосування державного примусу або заходів 
громадського впливу до осіб, які порушили закон та правопорядок.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


Законодавство України не містить чіткого переліку державних органів, які є правоохоронними

Правоохоронні  органи:
- Прокуратура
- Національна поліція
- Служба безпеки України 
- Військова служба правопорядку у Збройних Силах  України
- Національне  антикорупційне  бюро України
- Органи охорони  державного  кордону (Державна прикордонна служба)
- Органи  доходів  і зборів (Державна фіскальна служба)
- Органи і установи  виконання  покарань, слідчі ізолятори, 
- Органи державного фінансового контролю (Державна фінансова інспекція)
- Органи рибоохорони (у складі Держрибагентства) 
- Органи державної лісової охорони (у складі Держлісагенства)
- інші органи,  які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції

ст. 1 Закону України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів”

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


Хто ще 

• Антимонопольний комітет України
• Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
• Управління державної охорони України
• Державна санітарно-епідеміологічна служба
• Державна екологічна інспекція
• Державна інспекція ядерного регулювання України
• органи захисту прав споживачів
• Державна архітектурно-будівельна інспекція України;
• нотаріат
• Державна виконавча служба

 Перелік не є вичерпним, змінюється в залежності від утворення, ліквідації, 
реорганізації тих чи інших органів. 
Віднесення того чи іншого органу до складу правоохоронних здійснюється за 
ознаками, що полягають у безпосередньому здійсненні правоохоронної діяльності

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


Суди?!

Чільне місце в правоохоронній діяльності посідає судова діяльність (судочинство), яка 
здійснюється виключно судами (ст. 124 Конституції України)

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Стаття 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.

Розділ VIII ПРАВОСУДДЯ
Статті 124 - 130 Суди
Стаття 131 Вища рада правосуддя
стаття 131-1 Прокуратура
стаття 131-2 Адвокатура

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4


Поліція

Полі́ція (фр. Police, від дав.-гр. ἡ πολιτεία — «держава») — орган державної влади (система 
державних органів), що займається охороною громадського порядку і боротьбою з 
правопорушеннями (в тому числі зі злочинністю)
Національна поліція в Україні створена на підставі 

●  Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII
... служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки і порядку (стаття 1)

● постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 877 “Про затвердження 
Положення про Національну поліцію”

.... реалізує державну політику у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів 
суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку (пункт 1)
Центральний орган виконавчої влади, підпорядковується МВС України

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


У складі Національної поліції функціонують:

● кримінальна поліція
● патрульна поліція
● органи досудового розслідування
● поліція охорони
● спеціальна поліція
● поліція особливого призначення

стаття 13 ЗУ “Про Національну поліцію”

Поліцейський чи поліціянт?!

В українській мові є поліціянт, а не поліцейський (російський термін)
Відповідно до висновку доктора філологічних наук, професора Олександра Пономаріва

В законодавсті поліцейський 



Міжнародна поліція

Інтерпо́л (фр. Organisation Internationale de Police Criminelle, OIPC, англ. International 
Criminal Police Organization, ICPO) — організація, що займається пошуком певного об'єкту, 
людини, сприяє пошукам міліції. Заснована як англ. International Criminal Police Commission в 
1923, а з 1956 використовується теперішня назва.

До складу входять 190 країн світу, які фінансують організацію на суму $59 мільйонів шляхом 
щорічних внесків

За розміром друга міжнародна міжурядова організація після ООН

Штаб-квартира знаходиться в Ліоні, Франція.

Працівники Інтерполу не можуть безпосередньо виконувати поліцейських функцій (права 
заарештовувати чи носити та застосовувати свою чи табельну зброю) на будь-якій території 
країн — членів організації. 
Вони займаються лише координацією сил правоохоронців з різних країн

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1923
https://uk.wikipedia.org/wiki/1956
https://uk.wikipedia.org/wiki/1923
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F


Європол, Європейське поліцейське управління (англ. European Police Office, Europol) — 
установа правопорядку Європейського Союзу; збирає інформацію щодо кримінальних злочинів. 

Створення Європолу передбачено в Договорі про ЄС (Маастриихтський догові́р / 
формально Договір про утворення Європе́йського Соююзу), підписаний 7 лютого 1992 року )

З січня 1994 року розпочав роботу як управління з боротьби з наркотиками. 
Поступово поширював свою діяльність на інші види кримінальної злочинності. 
1 жовтня 1998 року, після ратифікації в усіх державах-членах набули чинності Конвенція 

про створення Європолу та пов'язані з нею правові акти. 
1 липня 1999 року Європол розпочав повномасштабну роботу в усіх сферах своїх 

повноважень, а саме: незаконна торгівля наркотиками; незаконні мережі імміграції; тероризм, 
незаконна торгівля автотранспортом, торгівля людьми і дитяча порнографія, виготовлення 
фальшивих грошей та інших платіжних засобів, відмивання грошей

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


Основними завданнями поліції є:
(ст. 23 ЗУ “Про Національну поліцію”

п. 3,4 Положення про Нацполіцію)
• забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів
• захист власності від злочинних посягань
• запобігання правопорушенням та їх припинення, вжиття заходів до усунення причин і умов, що 

сприяють вчиненню правопорушень
• охорона громадського порядку і забезпечення громадської безпеки
• запобігання та припинення насильства в сім'ї, дитячої безпритульності та правопорушень серед 

дітей
• виявлення і розкриття злочинів
• проведення досудового слідства та дізнання в межах визначеної підслідності
• експертне-криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів та інших 

правопорушень;розшук громадян та майна у випадках
• забезпечення безпеки дорожнього руху, безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному 

судочинстві
• виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень, провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, розгляд яких законом покладено на органи внутрішніх справ
• конвоювання й утримання затриманих, взятих під варту, підсудних (засуджених) осіб
• охорона майна та об'єктів, у тому числі на договірних засадах
• участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у межах своєї 

компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні 
покладених на них обов'язків

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


Вимоги до поліцейських

● Громадянин України
● Вік від 18 років
● Рівень фізичної підготовки, відповідний до вимог МВС
● Протягом року не був більше одного разу притягнутий до 

адміністративної відповідальності
● Ніколи не був ані підозрюваним, ані обвинуваченим
● Не страждає на алкогольну, наркотичну, токсичну залежність
● Пройшов спеціальну перевірку із застосуванням поліграфу

Керівник поліції

● Відповідає загальним умовам вступу на службу
● Має повну вищу юридичну освіту
● Має стаж роботи в галузі права не менш як сім років
● Має досвід роботи на керівних посадах не менш як п’ять років
● Призначається та звільняється Кабміном за поданням прем’єр-міністра 

України відповідно до пропозиції міністра внутрішніх справ України



Поліцейським є громадянин України, який склав Присягу 
поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у 
поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції.

ст. 17 ЗУ “Про Національну поліцію”

Поліцейський зобов’язаний:
1) дотримуватися положень Конституції і законів 

України, інших НПА з діяльності поліції, та Присяги 
поліцейського;

2) професійно виконувати свої службові обов’язки, 
накази керівництва

3) поважати і не порушувати прав і свобод людини
4) надавати невідкладну (домедичну і медичну) допомогу 

особам, які постраждали внаслідок правопорушень, 
нещасних випадків, а також особам, які опинилися в 
безпорадному стані або стані, небезпечному для їхнього 
життя чи здоров’я

5) зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка 
стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’
язків

6) інформувати безпосереднього керівника про 
обставини, що унеможливлюють його подальшу службу в 
поліції або перебування на займаній посаді

ст. 18 ЗУ “Про Національну поліцію”

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


У разі вчинення протиправних діянь поліцейські несуть 
кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну 
відповідальність відповідно до закону

Підстави та порядок притягнення поліцейських до дисциплінарної 
відповідальності, застосування заохочень визначаються Дисциплінарним 
статутом Національної поліції України 

(наразі діє Дисциплінарний статут органів внутрішніх  справ 
України , затверджений ЗУ від 22.02.2006 N 3460-IV, Дисциплінарний 
статут Національної поліції України - в проекті)

Держава відшкодовує шкоду, завдану фізичній або юридичній особі 
рішеннями, дією чи бездіяльністю органу або підрозділу поліції, 
поліцейським під час здійснення ними своїх повноважень

ст. 19 ЗУ “Про Національну поліцію”



Спеціальні засоби

● Гумові та пластикові кийки
● Електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії
● Засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язування тощо)
● Засоби, що містять сльозогінні та подразнюючі речовини, а також димові шашки
● Засоби примусової зупинки транспорту
● Спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби
● Службові собаки та службові коні
● Світлозвукові пристрої, гранати та боєприпаси  
● Акустичні та мікрохвильові  засоби
● Пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої для руйнування 

перешкод
● Пристрої з гумовими чи аналогічними снарядами несмертельної дії
● Водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби

Екіпіровка поліцейських

● Службове посвідчення
● Жетон
● Єдиний однострій, що затверджує Кабмін
● Вогнепальна зброя, але тільки після спеціальної підготовки



Коли можуть зупинити перехожого

● Якщо він схожий на особу, яка перебуває у розшуку чи зникла безвісти
● Якщо існує достатньо підстав вважати, що він вчинив або має намір 

учинити правопорушення чи може бути причетним до них
● Якщо він перебуває  на території чи об’єкті зі спеціальним режимом 

або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю
● Якщо в нього є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші 

заборонені чи обмежені для використання речі
● Якщо він перебуває на місці злочину, ДТП, надзвичайної події

Як мають перевіряти людину

● Оглядати особу можна тільки в тому разі, якщо поліцейський вважає, що у людини є заборонені 
чи обмежені для використання речі, або вони можуть нести загрозу

● Поверхнева перевірка може бути візуальною або здійснюється проведенням по поверхні вбрання 
рукою, спеціальним приладом чи засобом

● Перевірку має здійснювати поліцейський відповідної статі. Якщо це неможливо, тоді перевірку 
можна провести лише з використанням спеціального приладу або засобу

● Звертаючись до людини, поліцейський зобов’язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне 
звання та пред’явити на її вимогу службове посвідчення, не випускаючи його з рук



Коли можуть зупинити авто

● Водій порушив правила дорожнього руху
● На авто немає номерного знаку або він не відповідає вимогам
● Є ознаки несправності авто
● Є дані про причетність водія, пасажира до ДТП або іншого 

правопорушення
● Авто перебуває в розшуку
● Необхідно опитати водія чи пасажира щодо ДТП
● Необхідна допомога, в тому числі і в якості свідка
● Прийнято рішення про обмеження чи заборону руху
● Вантаж неправильно закріплений
● Невірно працюють світлові чи звукові сигнальні пристрої

На яких підставах можуть увійти до житла

● Необхідно врятувати людей або цінне майно під час надзвичайної ситуації
● Йде переслідування підозрюваних
● Необхідно припинити злочин, що загрожує життю
● Йде перевірка людини, що перебуває під домашнім арештом або 

адміністративним наглядом



В яких випадках мають право стріляти без попередження

● У районах проведення АТО
● Якщо затримувана особа намагається відібрати чи доторкнутись 

до зброї поліцейського
● У разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із 

застосуванням техніки, що загрожує людям
● Заарештований за тяжкий та особливо тяжкий злочин тікає на 

авто
● Чиниться збройний опір
● Зловмисник намагається заволодіти вогнепальною зброєю

В яких випадках мають право стріляти з попередженням

● Відбиття нападу на поліцейського чи інших людей, у випадку загрози життю і здоров’ю
● Звільнення заручників
● Відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною, конвої, житлові та нежилі 

приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення
● Затримання особи, що вчиняє тяжкий чи особливо тяжкий злочин та намагається втекти
● Затримання того, хто чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також 

погрожує застосуванням зброї
● Зупинка авто, якщо водій загрожує людям



ПРОКУРАТУРА

Стаття 131-1 Конституції України
1) підтримання публічного обвинувачення в суді
2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до 
закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими 
і розшуковими діями органів правопорядку
3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені 
законом

Стаття 2 Закону України “Про прокуратуру”
1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом;
3) нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, 

дізнання, досудове слідство;
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також 

при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 
громадян.



Систему прокуратури України становлять:

1) Генеральна прокуратура України;
2) регіональні прокуратури;
3) місцеві прокуратури;
4) військові прокуратури;
5) Спеціалізована антикорупційна 

прокуратура
ст. 7 ЗУ “Про прокуратуру”

Львівська місцева прокуратура № 1

Галицький, Личаківський, Сихівський райони міста Львова

Львівська місцева прокуратура № 2

Залізничний, Шевченківський райони міста Львова

Львівська місцева прокуратура № 3

Франківський район міста Львова, Пустомитівський район



Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)

1) здійснення нагляду за додержанням законів під час 
проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового 
розслідування Національним антикорупційним бюро України;

2) підтримання державного обвинувачення у відповідних 
провадженнях;

3) представництво інтересів громадянина або держави в суді 
у випадках, передбачених цим Законом і пов’язаних із 
корупційними або пов’язаними з корупцією 
правопорушеннями

здійснює досудове розслідування 
кримінальних правопорушень, вчинених 
суддями, працівниками правоохоронних 
органів, посадовими особами місцевого 
самоврядування та службовими 
особами



До військових прокуратур належать:
● Головна військова прокуратура
● військові прокуратури регіонів 
● військові прокуратури гарнізонів
● інші військові прокуратури 

Здійснює нагляд за виконанням законів у Збройних Силах України, Державній прикордонній 
службі України, Національній гвардії України, Військовій службі правопорядку ЗСУ, СБУ та 
інших військових формуваннях і органах

● Бере участь у кримінальному переслідуванні осіб, які вчинили військові злочини 
● Координує діяльність військових правоохоронних формувань з протидії злочинності 
● Захищає права мирного населення в місцях проведення військових дій та антитерористичних 

заходів шляхом представництва в суді

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91%D0%A3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


ПРОКУРОР ЯК ГАРАНТ ДОТРИМАННЯ ПРАВ 
ЛЮДИНИ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ

● Контролює обов’язковість прийняття та реєстрації заяв про злочини 
● Наглядає за дотриманням законів при проведенні розслідування та особисто 

бере участь у проведенні слідчих дій 
● Повідомлює особі про підозру та затверджує обвинувальний акт, направляє його 

до суду 
● Координує протидію злочинності у діяльності правоохоронних органів
● Розглядає скарги та заяви учасників кримінального провадження (підозрюваних, 

потерпілих, свідків тощо)
● Підтримує в суді державне обвинувачення 
● Рішення, дії чи бездіяльність слідчого та прокурора оскаржуються лише до суду



ПРОКУРОР ЯК ГАРАНТ ПРАВ УВ’
ЯЗНЕНИХ

● Перевіряє місця тримання затриманих, попереднього ув’язнення та 
виконання покарань. 

● Реагує на скарги та повідомлення про порушення прав людини. Виносить 
письмові вказівки, обов’язкові до виконання. 

● Звертається до суду, у визначеному законом порядку, з позовом (заявою) 
з метою захисту прав засуджених. 

● Вносить дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань у разі 
виявлення вчиненого кримінального правопорушення



● Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — 
правоохоронний орган з широкими силовими повноваженнями, на який 
покладається попередження, виявлення, припинення та розкриття 
корупційних злочинів.

Закон України “Про Національне антикорупційне бюро України”
від 14.10.2014 № 1698-VII

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F


• Національне бюро утворене Президентом України 16 квітня 2015 року.
• Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним 

правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, 
уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.

• Подібні структури існують у США, Польщі, Франції, Сінгапурі, Ізраїлі, Індії.
• Контроль за діяльністю Національного бюро здійснюється Комітетом ВРУ з 

питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8_%D0%B7_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E_%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8_%D0%B7_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E_%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8_%D0%B7_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E_%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E


Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — 
центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, 
який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну 
політику.

• електронне декларування майна чиновниками
• запобігання політичній корупції
• регулювання та запобігання конфлікту інтересів
• формування антикорупційної політики

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8


Створення Національного агентства передбачене Законом України «Про 
запобігання корупції», прийнятим 14 жовтня 2014 року. Закон введено в дію 
з 26 квітня 2015 року.

Національне агентство з питань запобігання корупції має превентивну 
функцію, зокрема щодо перевірки декларацій державних службовців і 
стилю їх життя, розкриття будь-якої інформації з приводу фактів корупції 
чи зловживання посадою. Запуск роботи антикорупційного агентства є 
однією з вимог Європейського Союзу щодо безвізового режиму з Україною

Голова Агентства — Наталія Корчак

Національне агентство відповідальне перед Верховною Радою України і 
підзвітне Кабінету Міністрів України.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7#.D0.91.D0.B5.D0.B7.D0.B2.D1.96.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D0.B9_.D1.80.D0.B5.D0.B6.D0.B8.D0.BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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