
МАЮТЬ ПРАВО НА ПРИЗНАЧЕННЯ АДВОКАТА ЗА
РАХУНОК ДЕРЖАВИ

Перший криворізький місцевий центр 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги       

м.Кривий Ріг, вул. Качалова, 2



З 07 січня 2018 року набрав чинності новий Закон «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству», який запровадив нові механізми захисту 
дітей та жінок від домашнього насильства. 

Як виявити домашнє насильство?

Насильство може бути:
- фізичне (заподіяння тілесних ушкоджень, незаконне позбавлення волі, 
мордування, залишення в небезпеці, ненадання допомоги, заподіяння смерті)
- сексуальне (будь-які діяння сексуального характеру, вчинені без згоди особи)
- психологічне (словесні образи, погрози, приниження, переслідування, 
залякування, обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній 
сфері, що спричиняють невпевненість, нездатність захистити себе, шкоду 
психічному здоров’ю)
-економічне (умисне позбавлення житла, їжі, одягу, коштів чи документів, 
перешкоджання в отриманні лікування, заборона працювати, примушування до
праці, заборона навчатися) 

Хто несе відповідальність за домашнє насильство?

• Подружжя

• Особи, які проживають (проживали) спільно однією сім’єю Їх родичі

• Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні 
вихователі

• Нові суб'єкти (відповідно до Закону “Про запобігання та протидію 
домашньому насильству”:

• Колишнє подружжя

• Наречені

• Особи, які мають спільних дітей

• Батьки або діти одного з подружжя (колишнього подружжя) 

Що робити у разі домашнього насильства?

Одразу викликати поліцію - 102. 
Звернутися:

- на гарячу лінію 116 123;



- до мобільної бригади у Кривому Розі -  067-69-33-233,     063-338-38-72

-  за безоплатною правовою допомогою: 0800-213-103 (Єдиний контакт-центр 
безоплатної правової допомоги – цілодобово та безкоштовно у межах України) 

ВАЖЛИВО! Не мовчи! Повідом про будь-які випадки насильства! Ти маєш право
на безпеку і захист! 

Держава гарантує захист від кривдника 

За ініціативою поліції або за заявою постражалої особи до кривдника може бути
застосовано терміновий заборонний припис, що передбачає: 

- зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи; 
- заборону на вхід та перебування у місці проживання (перебування) 
постраждалої особи;

- заборону в будь-який спосіб контактувати із постраждалою особою.

За невиконання припису - штраф, громадські роботи або адміністративний 
арешт. Термін дії припису - до 10 діб. 
На більш тривалий термін видається обмежувальний припис. 
Підстава: заява потерпілої особи або її представника, батьків, родичів, органу 
опіки та піклування. Рішення про застосування обмежувального припису 
приймає суд. 



Передбачає: 
- заборону перебувати у в місці спільного проживання (перебування) 
- усунення перешкод у користування майном потерпілою особою 
- обмеження спілкування з постраждалою дитиною 
- заборону наближатися на визначену відстань до місця проживання 
(перебування), навчання, роботи, інших місця відвідування пострждалої особи. 
- заборону особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, 
переслідувати її, спілкуватися з нею; 
- заборону вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою. 

Термін застосування - до шести місяців. 

Не будь байдужим! Домашнє насильство має бути припинено! 
Якщо Ви стали свідком домашнього насильства щодо своїх близьких, рідних, 
знайомих, звертайтеся до поліції! Ваша небайдужість може врятувати чиєсь 
життя.
За статистикою, щороку понад 600 жінок в Україні гинуть в результаті 
домашнього насильства. 

Де і як отримати допомогу?

Цілодобово безкоштовно - національна “гаряча лінія” 116-123 

Телефони мобільної бригади у Кривому Розі -  067-69-33-233,     063-338-38-72

Особам, які постраждали від домашнього насильства, надається безоплатна 
правова  допомога (захист, представництво інтересів у суді, складання 
процесуальних документів):

• справи про розлучення, 

• стягнення аліментів, 

• розподіл майна, 

• представництво інтересів потерпілого у кримінальній справі тощо.

Адреси центрів: www.legalaid.gov.ua/ua/local-centres

Єдиний контакт-центр безоплатної правової допомоги 0800-213-103 

http://www.legalaid.gov.ua/ua/local-centres


МАЮТЬ ПРАВО НА ПРИЗНАЧЕННЯ АДВОКАТА ЗА РАХУНОК
ДЕРЖАВИ!

Де отримати безоплатну правову допомогу?

Адреси, де мешканці Кривого Рогу та Криворізького району можуть отримати 
безоплатну правову допомогу з понеділка по п'ятницю, з 8.00 до 17.00 ( у птн. - 
до 15.45):

- вул.Качалова, 2, тел. (098)040-83-70, 405-54-04;

- просп.Героїв-підпільників, 1а, тел. (097)139-88-57, 74-04-42;

- вул.Станіслава Конткевича, 37, (067) 276-54-76, 95-78-85.

Бюро правової допомоги: 

• Апостолівське — 05656-9-12-90, 068-208-50-52
(м.Апостолове, вул.Центральна, 63)

• П'ятихатське — 05651-3-14-29, 096-188-55-43
(м.П'ятихатки, вул.Пушкіна, 107)

• Криворізьке — 0564-95-78-85, 067-276-54-76 (м.Кривий Ріг, вул. 
С.Конткевича, 37)

• Жовтоводське — 050-505-28-33 (м.Жовті Води, бульвар Свободи, 62)



Які документи підтверджують право на отримання безоплатної вторинної
правової допомоги?

Для звернення щодо призначення адвоката, гарантованого державою, слід 
надати наступні документи: 

• паспорт;
• ідентифікаційним номер;
• та один із наступних документів:
• витяг з Єдиного реєстру досудових розслiдувань, в якому мiститься iнформацiя 

про вчинення злочину, пов’язаного з домашнiм насильством; 
• талон-повiдомлення про вчинення кримiнального правопорушення, 

пов’язаного з домашнім насильством, виданий органами Національної поліції;
• протокол про вчинення адмiністративного правопорушення, передбаченого 

статтею 173-2 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення 
(«Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статi, невиконання 
термiнового заборонного припису або неповідомлення про мiсце свого 
тимчасового перебування”); 

• постанова про накладення адмiнiстративного стягнення за вчинення 
правопорушення, пов’язаного з домашнiм насильством або насильством за 
ознакою статi (видається за заявою потерпiлої особи); 

• копiя заяви до суду про видачу або продовження обмежувального припису 
стосовно кривдника; 

• рiшення суду про видачу або продовження обмежувального припису стосовно 
кривдника; 

• копiя винесеного працiвником уповноваженого пiдроздiлу органiв 
Нацiональної полiцiї України термiнового заборонного припису стосовно 
кривдника; 

• копiя акта отримання усної заяви та повiдомлення про вчинення насильства в 
сiм'ї або реальну загрозу його вчинення або копiя акта з'ясування обставин 
вчинення насильства в сiм'ї або реальної загрози його вчинення, складеного на 
пiдставi інструкцiї щодо порядку взаємодії структурних пiдроздiлiв, 
вiдповiдальних за реалiзацiю державної полiтики щодо попередження 
насильства  в сiм'ї, служб у справах дiтей, центрiв соцiальних служб для сiм'ї, 
дiтей та молодi та вiдповiдних пiдроздiлiв органів внутрішніх справ з питань 
здiйснення заходiв попередження насильства в сiм'ї, затвердженої спiльним 
наказом Мiнiстерства України у справах сiм’ї, молодi та спорту та Мiнiстерства 
внутрiшнiх справ України вiд 07 вересня 2009 року № 3131/386; 

• витяг з Єдиного державного реестру випадкiв домашнього насильства та 
насильства за ознакою статi (пiсля початку функцiонування зазначеного 
Реєстру);

• направлення центрiв соцiальних служб у справах сiм'ї, дiтей та молодi, центрiв 
соцiально-психологiчної допомоги, iнших служб пiдтримки постраждалих осiб 
до центру надання безоплатної вторинної правовоїдопомоги, або довiдки, 
наданi закладом чи установою про звернення поастраждалої особи та 
отримання послуг зв'язку iз вчиненням стосовно неї домашнього насильства 
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