
 

ДЕ І ЯК ОТРИМАТИ 
ДОПОМОГУ?

ЗАХИЩАЙ СВОЇ ПРАВА
РАЗОМ З МІН’ЮСТОМ!

- безоплатна юридична допомога (захист, 
представництво у суді, складання документів)
Постраждалим від домашнього насильства 
гарантується правовий захист, правові послуги 
призначеного адвоката (юриста) оплачує держава.
Контакти центрів: 
www.legalaid.gov.ua/ua/local-centres  
- психологічна підтримка та соціальні послуги 
(консультування, кризове та екстрене втручання, 
соціальний супровід, посередництво тощо) у 
центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, мобільних бригадах соціально- 
психологічної допомоги
Контакти центрів: 
http://www.msp.gov.ua/news/14911.html
Контакти мобільних бригад:
http://www.msp.gov.ua/news/14910.html
-  тимчасовий притулок у центрі 
соціально-психологічної допомоги, кризовому 
центрі або притулку для жертв домашнього 
насильства 
Контакти центрів: 
http://www.msp.gov.ua/news/14909.html
Потрапити до такого закладу можна, звернувшись 
до місцевої державної адміністрації або  міської 
ради.
Якщо Ви стали свідком домашнього насильства 
щодо своїх близьких, рідних, знайомих, 
звертайтеся до поліції! Ваша небайдужість може 
врятувати чиєсь життя*

Загальнонаціональний правопросвітницький проект 
“Я МАЮ ПРАВО!” має на меті навчити громадян 
користуватися своїми правами та захищати їх у разі 
порушення.

pravo.minjust.gov.ua

0 800 213 103

МАЄШ ПИТАННЯ?

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

pravo.minjust.gov.ua/kontakti
Найближчий центр надання правової допомоги

Міністерство 
соціальної політики України

*За статистикою, щороку понад 600 жінок в 
Україні гинуть в результаті домашнього 
насильства.
Згідно з дослідженнями за оцінками експертів 
менше 23% постраждалих звертаються за 
допомогою.
Разом зробимо Україну вільною від насильства!

ЯК ПРОТИДІЯТИ 
ДОМАШНЬОМУ 
НАСИЛЬСТВУ?

#CтопНасильство



ДОМАШНЄ 
НАСИЛЬСТВО - ЦЕ

 

Одразу викликати поліцію - 102
Звернутися на «гарячу лінію» - 116-123 
(цілодобово та безкоштовно в межах 
України)
Якщо Ви стали свідком насильства стосовно 
дитини – негайно повідомте про це службу у 
справах дітей! Захистіть дитину від 
домашнього насильства! 
Найнебезпечніший співучасник домашнього 
насильства – мовчання!
#CтопНасильство
Законом України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству» 
передбачено нові механізми захисту від 
домашнього насильства:

ОБМЕЖУВАЛЬНИЙ 
ПРИПИС

ЩО РОБИТИ У РАЗІ 
ДОМАШНЬОГО 
НАСИЛЬСТВА?

- 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?

Кривдник з числа таких осіб:
- подружжя;
- особи, які проживають (проживали) спільно 
однією сім’єю; 
- їх родичі;
- опікуни, піклувальники, прийомні батьки, 
батьки-вихователі, патронатні вихователі;
- колишнє подружжя;
- наречені;
- особи, які мають спільних дітей;

Терміновий заборонний припис
Підстава: ініціатива поліції або заява 
постражалої особи 

Передбачає для кривдника:
- 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.

Підстава: заява постраждалої особи або її 
представника, батьків, родичів, органу опіки та 
піклування.

Рішення про застосування обмежувального 
припису приймає суд не пiзнiше 72 годин.

Передбачає для кривдника:
- заборону перебувати у в місці спільного 
проживання (перебування);

- усунення перешкод у користуваннi 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 6 місяців.


