
Як розпізнати домашнє насильство 

- якщо партнер (чоловік/дружина або інший член сім’ї) завдає вам фізичної 

шкоди або постійно погрожує; 

- обмежує контакти з друзями та близькими, контролює вас – що робите, з 

ким бачитися; 

- примушує займатися сексом проти волі; 

постійно критикує, принижує; 

- контролює всі, навіть найдрібніші витрати; 

- позбавляє вас права розпоряджатися навіть особистими коштами, приймати 

самостійні фінансові рішення; 

- погрожує, що вижене з помешкання, залишить без грошей та не платитиме 

аліменти; 

- використовує дітей для встановлення контролю над вами, погрожує 

відібрати дитину та заборонити бачитися з нею; 

- забороняє вам навчатися, працювати, робити кар’єру та ін.. 

Звертаємо увагу: з 24 листопада 2017 року Національна "гаряча лінія" з 

мобільних працюватиме за єдиним загальноєвропейським номером 116123. Із 

стаціонарних телефонів номер залишається незмінним - 0800-500-335! 

 

Як попередити насильство в сім’ї 

 
Насильство в сім’ї є однією з найбільш розповсюджених форм 

порушення прав людини. 

У більшості випадків протиправні дії проти когось із членів родини 

супроводжуються актами агресії, приниження та жорстокої поведінки. 

Подібні дії з боку насильника приводять до негативного фізичного, 

психічного та соціального стану здоров’я постраждалої особи чи кількох 

осіб, членів цієї родини. Як правило, найбільше страждають від сімейного 

насильства жінки та діти. 

Насильство в сім’ї є серйозним порушенням прав людини та 

родини, які держава має відстоювати та захищати. Серед них, наприклад, 

право на життя і фізичну недоторканність, право не бути об’єктом знущань 

або жорстокого, нелюдського чи принизливого поводження, а також право на 

здоровий та безпечний розвиток і таке інше. 

Вперше на світовому рівні проблема сімейного насильства була 

актуалізована завдяки активним спільним діям міжнародного руху у захист 

прав жінок, оскільки саме жінки склали найбільш уразливу та незахищену 

групу, що страждала від насильницьких дій з боку членів своєї родини 

(батьків, чоловіків, братів тощо). Отже, на початковому етапі запобігання 

насильству в сім’ї увійшло в поле зору світової спільноти як складова 

подолання насильства щодо жінок в цілому. 



Історія боротьби з насильством щодо жінок як міжнародна проблема - 

це історія злиття двох напрямків право захисту: прав людини і прав жінок. 

Результати активності жіночого руху на міжнародному рівні відобразилися у 

хронології конференцій, у текстах декларацій і конвенцій ООН, резолюцій 

регіональних міжнародних організацій, інших міжнародних документів 

останніх десятиріч, серед яких перш за все слід виділити Конвенцію ООН 

про ліквідацію усіх форм дискримінації стосовно жінок (Жіночу Конвенцію). 

Активність міжнародного руху по боротьбі з насильством щодо жінок, 

а також міжнародно-правові зобов’язання, які взяли на себе держави, 

сприяли актуалізації цієї проблеми на національному рівні. Україна стала 

однією з небагатьох держав колишнього СРСР, що відреагували на рух із 

захисту прав жінок змінами у своїй державній політиці. 

У результаті плідної співпраці парламентарів України з активістами 

жіночого та молодіжного руху України був прийнятий Закон України «Про 

попередження насильства в сім’ї» від 15.11.01 - перший серед країн СНД та 

Східної Європи комплексний нормативний акт, спрямований на запобігання 

цьому соціально негативному явищу. Вищеназваний Закон визначає правові 

й організаційні основи попередження насильства в сім’ї, органи та установи, 

на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї. 

Закон набув чинності з 19.03.2002 року  — через три місяці з моменту його 

офіційного опублікування. 

Особливо слід підкреслити, що Закон України «Про попередження 

насильства в сім’ї» зорієнтований саме на попередження цього негативного 

явища на його початковій стадії, поки конфлікт між сторонами не призвів до 

непоправних наслідків. У разі, коли насильство в сім’ї мало місце, члени 

сім’ї, винні в його скоєнні, притягуються до кримінальної, адміністративної 

або цивільно-правової відповідальності згідно з чинним законодавством. 

Інноваційний характер Закону України «Про попередження насильства в 

сім’ї», необхідність розроблення механізму застосування його положень на 

практиці зумовили підготовку Науково-практичного коментарю до Закону 

України «Про попередження насильства в сім’ї». 

Насильством в сім’ї, відповідно до статті 1 Закону України «Про 

попередження насильства в сім’ї», визнаються будь-які умисні дії фізичного, 

сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена 

сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують 

конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і 

наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному 

здоров’ю. 

За спрямованістю дій Закон виділяє чотири види насильства: 

фізичне, сексуальне, психологічне та економічне, — розкриваючи зміст 

кожного із зазначених видів насильства: 

1. Фізичне насильство в сім’ї — умисне нанесення одним членом сім’ї 

іншому члену сім’ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або 

призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного 

здоров’я, нанесення шкоди його честі і гідності; 



2. Сексуальне насильство в сім’ї — протиправне посягання одного 

члена сім’ї на статеву недоторканість іншого члена сім’ї, а також дії 

сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього члена сім’ї; 

3. Психологічне насильство в сім’ї — насильство, пов’язане з дією 

одного члена сім’ї на психіку іншого члена сім’ї шляхом словесних образ або 

погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється 

емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або 

завдається шкода психічному здоров’ю; 

4. Економічне насильство в сім’ї - умисне позбавлення одним членом 

сім’ї іншого члена сім’ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які 

постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його 

смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров’я. 

На жаль, це дійсно так. За даними соціологічних досліджень, серед 

розлучених жінок кожні три з чотирьох опитаних потерпали  від домашнього 

насильства.  

Статистика вражає, бо якщо у 2013 році в Україні було зареєстровано 

6494 звернення щодо насильства в сім’ях, з яких 1412 — від дітей, то торік 

лише за півроку — 27254 звернення, з них 2283 — від неповнолітніх. За 

даними Мінсоцполітики, протягом шести місяців минулого року до центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді надійшло 48427 звернень 

постраждалих від насильства в сім’ї. 

Щороку правоохоронці реєструють від 116 до 174 тисяч заяв про факти 

вчинення насильства в сім’ях, ставлять на облік 66—95 тисяч осіб. Кількість 

осіб, що перебувають на профілактичному обліку за вчинення насильства в 

сім’ї, щорічно зростає і наближається вже до 100 тисяч. 

Більшу частину нашого життя ми, як правило, на роботі. Але все те, що 

поза нею – це дім, а точніше, сім’я. Ці дві сфери нашого буття 

взаємопов’язані між собою. Тобто, якщо буде лад у сім’ї, то і на роботі буде 

все добре. Коли виникають непорозуміння та конфлікти в родині, то це має 

свій відповідний вплив на психічний і фізичний стан людини взагалі, зокрема 

погано відбивається на продуктивності його праці, успіхах у роботі. 

І навпаки. Зіпсований настрій і психологічний стрес, отриманий на 

роботі, в результаті негативно віддзеркалюються на стосунках у сім’ї. У чому 

ж тоді проблема? Вона полягає в потребі знаходження необхідного 

позитивного балансу між двома цими інституціями: місцем 

працевлаштування людини та її родиною. Тому це питання повинно 

розглядатися у площині їхніх взаємовідносин та інтересів. 

Що робити, коли після роботи незалежно навіть від сприятливих 

умов на ній, вдома іноді відбуваються несподівані, але завжди неприємні 

метаморфози, тобто людина перетворюється на свою протилежність?!  

Її аморальні, ганебні вчинки стають не зовсім вмотивованими, 

неадекватними та некерованими. Зрозуміло, що подібні дії одного з членів 

родини по відношенню до інших містять ознаки протиправних дій, які 

можуть кваліфікуватися як насильство в сім’ї. Тобто тут ми вже маємо 

справу із серйозним, іноді непередбаченим психологічним дисбалансом у 



подружніх і батьківських відносинах, який, як правило, веде до негативних, 

особистісних і спільних, незворотних процесів. Це, в свою чергу, приведе до 

розладу та руйнування сім’ї. Як же захиститися від протиправних дій одного 

з членів сім’ї по відношенню до іншого та як їх попередити? 

По-перше, на захисті сім’ї від насильства стоїть закон, який так і 

називається Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» (від 

15.12.2001 № 2789-III). Згідно з юридичним визначенням цього офіційного 

правового документу, насильство в сім’ї – це будь-які умисні дії фізичного, 

сексуального, психологічного та економічного спрямування одного члена 

сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують 

конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і 

наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному 

здоров’ю. 

По-друге, необхідно терміново зателефонувати в поліцію – «102» або 

звернутися до:   

Генічеського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді за адресою: м. Генічеськ, вул. Вокзальна, 15, тел.. (05534) 3 23 92     

 

Генічеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді за адресою: м. Генічеськ, вул. Соборна, 75, тел.. (0553) 3 69 00   

 

Управління соціального захисту населення Генічеської районної 

державної адміністрації за адресою: м. Генічеськ, пр.-т Миру, 43,                

тел.. (05534) 3 21 72 

 

Що робити і що не робити 

У критичній ситуації 
 Я не буду відповідати агресією на агресію. 
 Я намагаюся стриматися. Я не стану кричати і плакати. 
 Я буду говорити з кривдником, спокійно і ясно, чітко буду 

викладати свої почуття і переживання. 
 Я не буду боятися «виносити сміття з хати». Я звернуся за 

допомогою до друзів або родичів. 
 Якщо я зрозумію, що так безпечніше, я буду намагатись 

пересидіти бурю в іншому місці (піду до сусідів, родичів або друзів). 
 Я не буду боятися звернутися в поліцію. Це дійсно важливо! 
 Я як можна швидше зв’яжусь з консультантом телефону довіри 

по попередженню насильства. 

 

Безкоштовні «гарячі» телефонні лінії 
Національна «Гаряча лінія» з питань насильства та захисту прав дітей 

0 800 500 33 5 

 

386 –  з телефонів МТС та Київстар 



 

Національна «Гаряча лінія» з питань протидії торгівлі людьми 

0 800 500 22 5 

Безкоштовно, анонімно, конфіденційно! 

 

 

Що би не сталося 
 Я гідна любові і поваги. 
 Я люблю і поважаю себе, не дивлячись ні на що. 
 Я сильна, я впевнена в собі. 
 Я не одинока. Є люди, які готові зрозуміти і підтримати мене. 

 

Варто переглянути свої стосунки, якщо.... 

Насильство рідко проявляється раптово. Є люди, що схильні до 

нього.  

Уважно проаналізуй свої стосунки, якщо: 
 тебе постійно ревнують  
 намагаються контролювати кожний твій крок, віддають накази, 

приймають за тебе рішення 
 не сприймають всерйоз твою точку зору 
 постійно критикують твою зовнішність, поведінку, погляди, твоїх 

друзів і родичів 
 тобі погрожують 
 хизуються перед тобою тим, що колись ображали інших людей 
 тебе примушують до сексуальних стосунків, коли ти цього не 

хочеш  
 силою заставляють приймати алкоголь або наркотики 
 в ситуації, коли з тобою погано поступили, звинувачують перш за 

 все тебе 
 мають негативний досвід стосунків і звинувачують іншу людину 

у всіх своїх проблемах: «жінки не розуміють мене» 
 упевнені в тому, що чоловіки повинні мати владу, а жінки бути 

пасивними і покірними. 

Намагайся менше спілкуватися з людьми, у яких є хоча би одна з 

цих властивостей. 

І на останнє хотілось би всім щиро побажати миру в їхньому домі. 

Нехай в ньому ніколи не буде насильства! 

З повагою, управління  

соціального  захисту населення 

Генічеської  районної державної адміністрації. 


