
 
 
Якщо ви стали жертвою насилля, наступна інформація буде корисною для вас. 
 
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ (ПОЛІЦІЯ) 
 
Ви можете викликати поліцію за номером 102 або звернутися особисто до райвідділу та 
написати заяву.  
 
Правоохоронці можуть, зокрема, винести кривднику терміновий заборонний припис, надати 
пораду щодо подальших дій та наявних надавачів послуг, а також скерувати вас (разом із 
дітьми) до убезпеченого притулку для постраждалих осіб. 
 
ГАРЯЧІ ЛІНІЇ ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 
 
Урядовий контактний центр — 1547 (з мобільного або стаціонарного).  
 
Інформаційна консультація, психологічна підтримка, реєстрація відповідного звернення до 
державних органів. Цілодобово і безкоштовно. 
 
НАЦІОНАЛЬНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА — 
116 123 (з мобільного) або 0 800 500 335 (зі стаціонарного) 



 
Цілодобово, безкоштовно, анонімно. Інформаційна, соціально-психологічна та юридична 
підтримка. 
 
ДЕННІ ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 
 
Денний центр — це місце, де постраждала від насильства особа може отримати допомогу тут 
і зараз протягом дня.  
 
Завдання денного центру: надання комплексної соціально-психологічної і первинної 
правової допомоги постраждалим, організація та підтримка груп взаємодопомоги, семінарів 
і тренінгів, проведення соціально-психологічної роботи, інформування громади про права 
постраждалих осіб і соціальні послуги, які надаються денним центром. 
 
МОБІЛЬНІ БРИГАДИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 
 
Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги надають допомогу та підтримку 
учасникам бойових дій в АТО/ООС та членам їхніх родин у Київській та Миколаївській 
області. 
 
МЕДИЧНІ УСТАНОВИ 
 
Якщо ви зазнали фізичного чи сексуального насильства, зверніться до лікаря для отримання 
медичної допомоги та документування в медичній картці ознак того, що з вами сталося. 
Надалі це допоможе притягнути кривдника до відповідальності, якщо ви звернетеся до 
правоохоронних органів. 
 
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ | УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА 
(КООРДИНАТОР) З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ 
 
Тут приймуть заяву про вчинення у вашій сім’ї насильства та скерують вас для отримання 
необхідної допомоги. 
 
ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 
 
У центрі соціальних служб ви зможете отримати необхідні юридичні, психологічні, соціальні 
послуги та консультації.  
 
Якщо через загрозу насильства вам немає де жити, то можуть допомогти вирішити питання 
з місцем перебування (наприклад, скерують до притулку для постраждалих від домашнього 
насильства). 
 
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 
 
Якщо у вашій сім’ї є діти, вони так само або страждають від насильства, або є його свідками. 
Відповідна служба втрутиться в ситуацію та захистить права дітей. 
 
 
 
 



СУД 
 
Залежно від ступеню тяжкості насильства суд, зокрема, може до пів року обмежити доступ 
кривдника до вас та ваших дітей, а також скерувати його до проходження спеціальної 
програми, спрямованої на змінення його поведінки в сім'ї. 
 
Ви також можете отримати психологічну допомогу, залишивши свій запит та коротку заявку 
через сайт tellme.com.ua. 
 
Інтернет-платформа  психологічної допомоги «Розкажи мені» працює цілодобово. 
Консультації проводяться БЕЗКОШТОВНО в режимі онлайн. 
 


