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Знову? Все добре, 
синку?

Так! 
Добраніч.

Чого 
вирячився?
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Хто виконав 
домашнє 
завдання?

Катю, що 
сталося? Чому 
в тебе синці на 

руках?

Розказуй. 
Ти можеш 
нам дові-
ритися!

Це все 
моя мама. 
Вона тінь!
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Треба щось 
придумати.

А я. . . А я. . . .

Я 
знаю!
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Вибач, що 
проігнорував 

твою 
проблему! 

Я можу 
тобі чимось 
допомогти?

Не заважай! Мені 
ніколи. В мене 

заняття!
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Якщо ти така, 
то сиди тепер без 

телефону!
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Я знаю, що 
робити!

Доброго дня! 
Дістаємо 
подвійні 

листочки!

Можна з твого 
телефону на перерві 

подзвонити? Мій 
мама забрала.
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Вони 
запросили нас 

всіх прийти 
сьогодні, вони 

проведуть 
екскурсію 

і розкажуть, 
що робити.

Не 
бігати!

Алло, 
мені потрібна 

допомога!

Я теж піду. 
Владе, ти з 

нами?

Я не 
знаю…

Можна я 
теж?

НазДоганяй!

Я піду з 
вами!
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Я вам 
телефонувала!Доброго 

дня!

Ми на вас 
чекали! 

Гаряча 
лінія!

Заходьте!

Я вам все покажу і 
розкажу! Ходім! Тут у нас 

лабораторії з боротьби 
з тінями!

Тут ми шукаємо 
методи боротьби! 

Аналітичний 
відділ!
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Це фізичне 
насильство. Воно 

б'є, обмежує 
свободу.

Здається, це 
наш варіант.

Лаюсь
 це тінь, 

яка відображає 
психологічне 

насильство. Вона 
знущається словами. 
Через них страждає 

психічний стан 
людини.

Принижую

Забороняю

Погрожую Переслідую

а також залишає 
в небезпеці, не надає 
допомогу, заподіює 

смерть та інші 
насильницькі дії.
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Це сексуальне 
насильство – будь-

які дії з вашим тілом 
проти вашої волі.

Ось і все! Щойно ви 
переглянули прояви 

чотирьох форм насильства: 
фізичного, психологічного, 

сексуального та 
економічного.

А як нам 
із цим 

боротись?

Економічне 
насильство – Тінь 

забирає гроші і 
документи. Забороняє 

ходити в школу. Не 
забезпечує належного 

лікування. Змушує 
жебракувати.

Все це називається 
домашнім насильством! 

Тобто це насильство 
в будь-якій формі, яке 
вчиняється близькою 

людиною!
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Є декілька 
шляхів. Потрібно 

викликати поліцію 
за номером 102 і 

розповісти, які саме 
форми домашнього 
насильства вчиня- 

лися тінню.

Під час насильства 
не треба мовчати, 
тому що з кожним 
разом буде лише 

гірше та болючіше! 

Потрібно обов’язково 
розказати про вашу 

ситуацію дорослій людині, 
якій ви довіряєте та яка 
підтримає вас і зможе 

допомогти.

Якщо ж такої 
дорослої людини у 

вас немає, ви можете 
зателефонувати на 
дитячу гарячу лінію: 

116-111.

 А якщо ми 
чогось не 

запам’ятаємо 
чи не знати-

мемо?

Ви можете дзвонити нам за 
номером 116-111 у будь-яких 

випадках! Ми все розкажемо! 
Також приводьте до нас своїх 
друзів, знайомих, розказуйте, 

як боротись із тінями!

 І пам’ятайте, 
що головне –  
не мовчати 
про випадки 
насильства!

Поліція складе 
необхідні доку- 

менти та направить 
до суду. А вже суд 

визначить, як покарати 
тінь за вчинене 

насильство.
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Хочу вам 
зізнатись…

Я не хочу йти 
додому, бо… 
відчуваю, що 

стаю таким, як 
вітчим!

Його тінь 
б’є нас із 
мамою! Я тобі 

допоможу!

І я!
І я!
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Це гараж мого 
діда. Тут ніхто 
точно нічого не 
помітить, якщо 
ми візьмемо 

щось!
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Ховайтесь, 
щоб він вас не 

побачив!
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«Доросла людина, 
якій довіряєш! 

Настав час 
сигналу!»

Ми більше 
не хочемо 
боятись!



22



23



24

А ти думав, 
спортивні гуртки – 
це просто так? Це 
довіра і захист!

Олександре 
Івановичу?
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Що тут 
трапилося? Чому 
у нас сторонні 

люди?

Ви знаєте, 
що не мали 
права бити 

Влада, навіть 
тоді, коли він 
провинився в 

чомусь!

  Діти, ви молодці, 
але запам’ятайте, 

що насиллям 
насилля не побореш, 
є інші, дієвіші засоби 

прибрати тінь!

Але я нічого 
не робив, він 
сам винен. . .

Оскільки ми вже викликали 
швидку медичну допомогу, 

я зачекаю на лікаря разом із 
вами. Працівники «швидкої» 

зафіксують ваші ушкодження  
та нададуть необхідну  

допомогу.

Дякую 
вам всім! 

Вона зникла! 
Моя тінь 
зникла!

Ми затримуємо 
вас для складання 

необхідних докумен- 
тів і ви нестимете 
відповідальність за 

рішенням суду!

А зафіксовані 
рани, синці 

стануть доказом 
вини Вітчима 
у судовому 

процесі.
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Як так сталося, 
що твій тренер разом 

із іншими вчасно 
прийшов нам на 

допомогу?

минулого 
тижня.. .

Владе, що 
з тобою? 
Чому ти 

так погано 
граєш?
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Ти можеш 
мені довіритися! 
Я спробую тобі 

допомогти!

це все вітчим. 
Він тінь. І я 

боюсь, що теж 
таким стаю.

Не переймайся! 
Я допоможу! Давай 

домовимося про кодовий 
сигнал? У разі небезпеки, 

одразу надішли мені 
в месенджер слово «SOS!» 

Домовилися?

Дуже 
вам дякую! 
Домовились!

Владе, 
як ти?

тепер усе 
буде добре. 
Дякую вам!
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Олександре 
Івановичу! 
Почекайте!

Допоможіть 
і мені!

Це 
моя мама і 
вона мене 

б’є!



29

Доброго дня! 
Сонечко, ти 
вже вдома?

Ми складаємо протокол про 
адміністративне правопорушення за 
статтею 173-2 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення 
за вчинення вами домашнього 

насильства над вашою донькою.
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Дивіться!

Ми 
маємо їм 

допомогти.

Так!

Так!
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Не мовчіть! 
Зверніться по допомогу! 

Подбайте про власну безпеку! 
Ні насильству! Насиллям 
насиллю не завадити!

Я хочу 
повідомити, що 
бачила, як над 
моїм другом 
знущається 
його мама!

А кожна 
дитина заслуговує 

на щасливе 
дитинство!

Ви маєте 
розуміти, що своєю 

поведінкою ви 
травмуєте дитину.
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Я обіцяю 
виправитись!

Доню, 
я тебе люблю 
і більше ніколи 
не ображатиму!

Я розумію, 
що чинив 

неправильно. 
Але тепер усе  

буде по-іншому.

 Давай я тобі 
допоможу.

Я знаю, що з 
тобою. В тебе 
вдома живе 

тінь. Я підкажу, 
куди треба 
звернутися.

Давай!
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Що ж таке домашнє насильство?

Згідно з Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» домашнє 
насильство — це 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.

Форми домашнього насильства 

Фізичне насильство: 
- вас штовхають чи б’ють;
- вам не допомагають і не дають ліків, коли ви хворі;
- вам погрожують зброєю або іншими небезпечними предметами;
- вас змушують вживати алкоголь чи наркотики.

Психологічне насильство:
- вас ображають, обзивають, принижують;
- вас залякують, переслідують; 
- вас критикують та насміхаються над вами;
- вас постійно контролюють; 
- вам кажуть, що вб’ють вас або покалічать. 

Сексуальне насильство: 
- вас примушують дивитися на статеві акти чи переглядати порнофільми; 
- торкаються до інтимних частин вашого тіла; 
- вас примушують займатися проституцією.

Економічне насильство: 
- вам не дають їжі та води; 
- вам забороняють навчатися; 
- вас примушують працювати замість навчання; 
- у вас забирають кошти (ваші заощадження чи кишенькові гроші);
- вас виганяють із дому.

Яка відповідальність передбачена за скоєння домашнього насильства?

Відповідно до чинного законодавства України особи, які вчинили домашнє насильство, несуть 
кримінальну, адміністративну чи цивільно-правову відповідальність. 

Так, адміністративна відповідальність за вчинення домашнього насильства передбачена статтею 173-
2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). 

За систематичне вчинення домашнього насильства передбачена кримінальна відповідальність за 
статтею 126-1 «Домашнє насильство» Кримінального кодексу України. 
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Разом із притягненням до адміністративної чи кримінальної відповідальності до особи, яка вчинила 
домашнє насильство, можливе застосування також заходів цивільно-правової відповідальності, які 
полягають у необхідності відшкодування потерпілому завданої моральної та матеріальної шкоди.

 
Що ж робити у випадках домашнього насильства?

Основне гасло у випадках домашнього насильства — НЕ МОВЧИ!

Як же діяти в ситуаціях, коли відбувається насильство?

• Потрібно негайно зателефонувати до поліції за загальним номером «102» та описати, що сталося. 
У багатьох містах України у поліції діють особливі мобільні групи з протидії домашньому насильству, 
які спеціалізуються на викликах, пов’язаних із ним. Поліцейські швидко приїдуть, на місці проведуть 
оцінку ситуації та зупинять правопорушення. 
• І одне з головних правил (порад) для дитини, яка постраждала від домашнього насильства або 
перебуває в ризикованій ситуації:

За можливості дитині потрібно усе розповісти дорослій особі, якій вона довіряє (це може бути 
не лише хтось із батьків, а й вчитель, шкільний психолог, соціальний педагог, репетитор, тренер зі 
спортивної секції тощо). Якщо ж такої особи немає, потрібно зателефонувати на одну або декілька 
«гарячих ліній». Там можна отримати і психологічну, і юридичну консультації. 
Усі дзвінки з мобільного телефону (будь-якого мобільного оператора в Україні) на номери «гарячих 
ліній» є БЕЗКОШТОВНИМИ!

Контакти національних «гарячих ліній»:
• Урядова «гаряча лінія» з протидії домашньому насильству: 15-47 (цілодобово, безкоштовно зі 
стаціонарних та мобільних телефонів);
• Національна дитяча «гаряча лінія» з питання захисту прав дітей: 116-111 (Пн — Пт з 12:00 до 16:00, 
безкоштовно з мобільних телефонів) або 0-800-500-225 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів);
• Національна «гаряча лінія» з питань запобігання насильству в сім’ї, торгівлі людьми та гендерної 
дискримінації: 116-123 (цілодобово, безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів);
• Єдиний контакт-центр системи надання безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103 
(перенаправлення — цілодобово, консультація юриста: Пн — Пт з 9:00 до 18:00, безкоштовно зі 
стаціонарних та мобільних телефонів).

Ми сподіваємося, що цей комікс допоміг вам краще зрозуміти, що таке домашнє насильство. А отже, 
якщо ви чи хтось із ваших близьких постраждав від насильства — тепер ви знаєте, як діяти.
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