
      Протидія та запобігання домашньому насильству 

                     

 

   Домашнє насильство - діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, 

психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах 

місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім 

подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) 

однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у 

шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка 

вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а 

також погрози вчинення таких діянь. 

   Запобігання домашньому насильству - система заходів, що здійснюються 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами України, 

іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних 

підставах, та спрямовані на підвищення рівня обізнаності суспільства щодо форм, 

причин і наслідків домашнього насильства, формування нетерпимого ставлення 

до насильницької моделі поведінки у приватних стосунках, небайдужого 

ставлення до постраждалих осіб, насамперед до постраждалих дітей, викорінення 

дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків, а 

також будь-яких звичаїв і традицій, що на них ґрунтуються. 

   Дитина, яка постраждала від домашнього насильства (далі - постраждала 

дитина), - особа, яка не досягла 18 років та зазнала домашнього насильства у 

будь-якій формі або стала свідком (очевидцем) такого насильства. 



  Насильство за ознакою статі - діяння, спрямовані проти осіб через їхню стать, 

або поширені в суспільстві звичаї чи традиції (стереотипні уявлення про 

соціальні функції (становище, обов’язки тощо) жінок і чоловіків), або діяння, що 

стосуються переважно осіб певної статі чи зачіпають їх непропорційно, які 

завдають фізичної, сексуальної, психологічної або економічної шкоди чи 

страждань, включаючи погрози таких дій, у публічному або приватному житті; { 

Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2229-VIII ( 2229- 19 ) від 

07.12.2017 }. 

   Кривдник - особа, яка вчинила насильство за ознакою статі; { Статтю 1 

доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2229-VIII ( 2229-19 ) від 

07.12.2017}. 

  Дитина-кривдник - особа, яка не досягла вісімнадцятирічного віку та вчинила 

насильство за ознакою статі; { Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із 

Законом N 2229- VIII ( 2229-19 ) від 07.12.2017 }. 

 Дитина-кривдник - особа, яка не досягла 18 років та вчинила домашнє 

насильство у будь-якій формі; 

  Запобігання насильству за ознакою статі - система заходів, що здійснюються 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами України, 

іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних 

підставах, спрямованих на підвищення рівня обізнаності суспільства щодо 

насильства за ознакою статі, його причин і наслідків, на формування нетерпимого 

ставлення до насильства за ознакою статі, викорінення дискримінаційних 

уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків, а також будь-яких 

звичаїв і традицій, що на них ґрунтуються; { Статтю 1 доповнено новим абзацом 

згідно із Законом N 2229-VIII ( 2229-19 ) від 07.12.2017 } 

  Економічне насильство - форма домашнього насильства, що включає умисне 

позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або 

можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, 

перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, 

заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші 

правопорушення економічного характеру. 

   Психологічне насильство - форма домашнього насильства, що включає 

словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, 

переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження 

волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або 



бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи 

безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити 

себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи. 

   Сексуальне насильство - форма домашнього насильства, що включає будь-які 

діяння сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди 

або стосовно дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини, 

примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, а також інші 

правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи, у 

тому числі вчинені стосовно дитини або в її присутності. 

   Фізичне насильство - форма домашнього насильства, що включає ляпаси, 

стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне 

позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних 

ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання 

допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння 

смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру     

 

1547 - урядова лінія з протидії насильству; 

116123 або 0-800-500-335 - національна гаряча лінія ГО "ЛаСтрада" 

0-800-213-103 - контакт-центр системи безоплатної правової допомоги 

102- поліція 

 Що робити, якщо ви тривалий час страждаєте від насильства, але до поліції ви ще не готові звертатись? Вам 

потрібна підтримка і допомога, у тому числі психологічна. Для цього працюють центри соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, а координують допомогу постраждалим від домашнього насильства структурні 

підрозділи при органах місцевої влади (відділи у справах сім'ї або структурні підрозділи соціального захисту).  

Детальніше: Куди звертатись у випадку домашнього насильства?  

 

tel:0800500335
tel:0800213103
http://reshetrada.in.ua/index.php/999-kudi-zvertatis-u-vipadku-domashnogo-nasilstva


 

   

                            Безкоштовні телефонні «Гарячі лінії» 

Національна дитяча «гаряча лінія» Центру «Ла Страда- Україна»: 

0-800-500-333 (для дзвінків з мобільного) 

Дзвінки на лінію - безкоштовні як зі стаціонарних телефонів на всій території 

України, так і з мобільних усіх операторів. 

Консультують компетентні у дитячих питаннях психологи, юристи та соціальні 

працівники. 

  

Національна «гаряча лінія» з протидії домашньому насильству (консультації 

юриста, психолога, соціального педагога): 

116-123 (цілолобово та безкоштовно з мобільних телефонів), 

0-800-500-225 та 116-111 



Можна отримати інформацію про організації та установи, до яких слід 

звернутися у конкретній ситуації, про перелік документів, які необхідно 

підготувати для звернення, поради щодо правильного їх складання, підтримку 

психолога анонімно у телефонному режимі, консультації та рекомендації юристів 

щодо конкретної ситуації. 

  

Омбудсмен з прав дитини в Україні Микола Миколайович Кулеба: 

(044) 255-64-50 

  

Єдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової допомоги: 

0-800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів) 

Можна отримати такі послуги: 

 інформацію про гарячі телефонні лінії з питань надання соціальних послуг 

та захисту прав людини, та установи, які опікуються відповідними 

питаннями; 

 безоплатну правову допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих 

обставинах; 

 правові консультації; 

 зв'язатися з усіма центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги; отримати інформацію про їх місцезнаходження, контактні 

номери телефонів, інші засоби зв 'язку. 

  

Корисні посилання 

- Громадська організація «Ла Страда -Україна». Протидiя насильству http://la-

strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_showcategory_1.html 

- Український фонд «Благополуччя дітей». Інформаційно-ресурсний центр 

«Дитинство без насильства» https://rescentre.org.ua/kudy-zvernutysia-po-dopomohu 

- Благодійна організація «Світло надії». Центр розвитку 

дитини http://www.lightofhope.com.ua/departments/kids_education_center 

 

http://la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_showcategory_1.html
http://la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_showcategory_1.html
https://rescentre.org.ua/kudy-zvernutysia-po-dopomohu
http://www.lightofhope.com.ua/departments/kids_education_center

