ПРАВОЗАХИСНІ
ГРОМАДСЬКІ
ОРГАНІЗАЦІЇ

КУДИ
ЗВЕРТАТИСЯ:

Регіональний центр прав людини

Прокуратура Автономної Республіки Крим

• 01054, Україна, м. Київ,
вул. Ярославів Вал, 21Е, оф.59
• +38 (050) 388 69 38
• rchr.sev@gmail.com
• precedent.crimea.ua
• Facebook: @sebastopolcenterforhumanrights

Українська Гельсінська спілка з прав людини
• м. Київ, вул. Фролівська, 3/34
• +38 (050) 140 25 65; +38 (099) 79 364 18 (Viber)
• м. Херсон, адвокат
• +38 (066) 88 31 149
• krym.priemnaya@gmail.com
• helsinki.org.ua
• Facebook: @pravdop.donbas.krym

Крим SOS
• 03150, м. Київ, вул. Німецька, 3
• +38 (063) 073 16 19; +38 (095) 031 53 97
• +38 (097) 277 53 55 (Viber)
• Skype: krymsos_legal
• help@krymsos.com
• krymsos.com
• Facebook: @Крим_SOS

Кримська правозахисна група
• а/с 159, м. Київ-135, 01135
• +38 (067) 224 01 73
• crimeahrg@gmail.com
• crimeahrg.org
• Facebook: @crimeahrg

• 03150, м. Київ, вул. Ділова, 24
• 73000, Херсон, вул. Кременчуцька,69
• +38 (044) 596 73 57
• zvern01@ark.gp.gov.ua
• Skype/Facebook: @prok.arkrym

Головне управління
Служби безпеки України в АР Крим

ПРОКУРАТУРА
АВТОНОМНОЇ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ОКУПАЦІЙНА ВЛАДА
ПОРУШУЄ В КРИМУ
ТВОЇ ПРАВА?

• 73000, м. Херсон, вул. Перекопська, 5
• +38 (0552) 496 772
• gu_ark@ssu.gov.ua
• Facebook: @sbu.crimea

Головне управління
Національної поліції в АР Крим та
м. Севастополі

• 73034, м. Херсон, вул. Сенявіна Адмірала, 128
• +38 (096) 543 78 21
• cr.npu.gov.ua
• gunp@cr.npu.gov.ua
• Facebook: @arkgunp

Регіональний центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Херсонській
області
• 73036, м. Херсон, вул. Перекопська, 169
• office.kherson@legalaid.ks.ua
• Skype: kherson.legalaid

ЗАХИСТИ СВОЇ ПРАВА!

0 800 213 103

Єдиний контакт-центр системи
безоплатної правової допомоги
цілодобово та безкоштовно у
межах України

Ця публікація здійснена за
підтримки Міжнародного фонду
«Відродження»

ОКУПАЦІЙНА ВЛАДА
ПОРУШУЄ
ТВОЇ ПРАВА?
Катує, заподіює страждання або
іншу шкоду твоєму здоров’ю?
Примушує служити в збройних
формуваннях або збройних силах
РФ?

ЗВЕРТАЙСЯ ДО
ПРОКУРАТУРИ ТА
ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНІВ

ЗАЯВА ПРО
ПРАВОПОРУШЕННЯ

Подай заяву про факт правопорушення, у
якій вкажи:

До заяви додай:
• документи, що підтверджують факт
правопорушення і завдану ним шкоду
• фото та відеоматеріали на
підтвердження майнової шкоди
• документи, що підтверджують право
власності на майно (при порушенні
окупаційною владою майнових прав).

1

Переслідує за національною,
релігійною, політичною чи
будь-якою іншою ознакою?
Обмежує право на освіту рідною
мовою?
Позбавляє права власності або
знищує майно?
Забороняє чи перешкоджає
наданню духовної підтримки
релігійними служителями?

2
3

Примусово переміщує, переселяє
тебе з Криму або піддає
депортації (видворенню)?

4

Застосовує кримінальне
законодавство РФ?

5

Інформацію про заявника
• прізвище, ім’я, по-батькові заявника
• адресу реєстрації та фактичного
проживання
• найменування, місцезнаходження,
код ЄДРПОУ (для юридичних осіб)
• номер мобільного телефону
• поштову та/або електронну адресу
• контакти родичів або інших осіб (за
необхідності)

Якщо заяву подає представник
1) Зазнач його дані:
Обставини правопорушення
• прізвище, ім’я, по-батькові
• час
• адресу реєстрації та фактичного
• місце
проживання
• спосіб вчинення правопорушення
• найменування, місцезнаходження, код
Інформацію про особу, яка порушила
ЄДРПОУ (для юридичних осіб)
(причетна до порушення) прав
• номер мобільного телефону
• ПІБ (найменування)
• місце роботи, посада
• поштову та/або електронну адресу
• ймовірні мету та мотив протиправних
2) До заяви додай довіреність чи інший
дій тощо
документ, що підтверджує повноваження
Інформацію про завдану шкоду
представника.
• майнову
• психологічну
• фізичну
ВАЖЛИВО!
Інформацію про свідків та інших
У заяві надай максимально повні наявні
потерпілих
відомості.
• персональні дані, інформацію про
місце проживання, контакти таких осіб

