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Коліна під  

водою!

Руки  

ближче  

до вух!
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Сергію,  

Денисе! Марш 

із басейну!
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Ходімо  

прогуляємось.
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Нічого.  

Все норм.

Розказуй,  

що сталось.

Я не  

відчеплюсь

Сергію...

Розказуй,  

я тебе ви- 

слухаю

Я знаю,  

це не через 

Дениса
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Ні. Через  

батька.

Він постійно  

обзивається. Завжди  

злий, кричить, сварить за  

все підряд. Учора заховав  

мій паспорт. Погрожує  

мамі. Вона його боїться.
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Давай погуглимо,  

що робити. Мають же 

бути якісь закони, 

служби чи щось  

таке.

О, диви, ще є  

гаряча лінія.

«Домашнє  

насильство»?  

Ні, це щось  

не те.
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Це теж  

насильство.  

Економічне.

А якщо забирають  

кишенькові гроші?  

Або паспорт?

Так, це все  

фізичне домашнє  

насильство.

І ляпаси?  

Щипання, стусани,  

штовхання?

Так, бо це  

принижує честь і  

гідність людини.

Тобто образи,  

крики і матюки – це 

теж насильство?

Це дії, характерні для  

фізичного, сексуального, 

психологічного або економіч - 

ного насильства, що вчиняються 

між родичами, подружжям  

чи людьми, які спільно  

проживають.

А що вважається  

домашнім насиль-

ством?

Доброго дня.  

Чим я можу  

допомогти?
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Раджу вам поговорити  

з людиною, якій ви цілковито  

довіряєте. А також, коли такі  

речі стаються – одразу телефо- 

нуйте в поліцію. Або напишіть  

заяву просто у відділку.
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Бачиш,  

із будь-якої  

ситуації можна 

знайти вихід.
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Сергійку, онучку!  

Заходь!

Ну розказуй!

Як школа?

А плавання?

А ви з Олею  

досі разом? 
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Дякую, ба

Їж, синочку

Дай йому боже  

здоров’я. Доці дуже  

повезло з чоловіком. Толік 

такий солідний і розумний. 

Заробляє, про сім’ю думає.

Ба, приходь  

у гості до нас.

Ми з мамою  

твоєю говорили по 

телефону сьогодні. 

Каже, Толік щось 

прихворів.
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Він старається!  

В нього з літератури 

11! Ти дивився його 

щоденник?

Літературу на хліб  

не намажеш!
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В мене все під  

контролем.

Стрілялки в тебе  
під контролем?

Бігом дістав  
і показав!

Де щоденник,  
я питаю?!Я тобі зараз  

покажу, що таке  
контроль.

Ану на кухню!  
Щоб я тебе тут  

не бачив!
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Алло. Хочу заявити  

про психологічне домашнє  

насильство.
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До нас надійшов  

дзвінок. За цією адресою  

вчиняють домашнє  

насильство.

Хто це дзвонив?  

У нас все в порядку.  

Тиша і спокій. 

Де зараз ваш  

син Сергій?
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Доброго  

вечора!

Доброго  

вечора.

Давайте  

з’ясуємо всі деталі  

інциденту.

На вас складено 

протокол за статтею 173-2 

кодексу України про адміні-

стративні правопорушення. Ви 

повинні з’явитися до суду. Суд  

може направити Вас на про-

ходження програми для кривд-

ників, її можливо відвідувати  

і за власною ініціативою.
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*абонент  

не може прийняти  

ваш дзвінок*



21

Вийди до  

мене.
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Максиме  

Олеговичу, мені  

терміново треба з  

вами поговорити.

Ходімо  

в мій  

кабінет.
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Так,  

Максиме  

Олеговичу.  

Вона сьогодні  

не змогла.  

Сімейні обста- 

вини… Добре…

У вас сьогодні  

збори перед змаганнями. 

Тренер просив зайти до  

нього просто зараз.

Кофту з довгим 

рукавом вдягни.
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Ходімо в  

поліцію писати 

заяву.

Не бійся,  

ми з тобою.

Добрий день! 

Можна до телефону 

класну керівницю 10-а? 

Це терміново.
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Ти молодець.  

Смілива дівчинка.

Навіть якщо це зробила  

твоя рідна людина – вона  

повинна знати, що нестиме  

за це відповідальність.
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У нас направлення  

від поліції. Нам потрібно  

зафіксувати побої.  

Це Оля, їй 15.

Так, Оля нехай  

заходить, а ви зачекайте  

в коридорі.
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Мамо, це до  

тебе.
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Приходьте в наш  

соціальний центр,  

із вами попрацює  

практичний психолог. 

Вам це допоможе.

Це не причина  

піднімати руку на  

дитину.

Я досі не можу  

відійти після смерті  

чоловіка. Мені так  

важко…

На вас 

складено протокол.  

Післязавтра вам потрібно 

з’явитись до суду.
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Мені здається, що плавання дуже 

схоже на життя. Я вчуся долати 

свій страх, незважаючи ні на що. 

Кожен заплив — це ще одна 

можливість. Кожне змагання — 

це перемога над собою.

Кожен стрибок — це мій 

новий старт.
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Нині проблема насильства звикло применшується або й замовчується і серед дорослих, і серед дітей. 
Надто ж це стосується домашнього насильства. Не всі розуміють, що це таке, розрізняють форми та 
прояви домашнього насильства — тож, як наслідок, у суспільстві поширюються різноманітні міфи та 
домисли щодо цього явища.
Тож давайте долучимось до формування нульової толерантності до насильства в наших громадах та 
суспільстві в цілому — та дізнаємося більше про домашнє насильство!
 
Нульова толерантність до насильства — це згода з такими твердженнями:
• Ніщо не виправдовує насильство; 
• Винен завжди той, хто вчиняє насильство;
• Кривдник повинен нести відповідальність за насильство;
• Постраждала особа завжди потребує допомоги;
• Ніхто не заслуговує на насильство;
• Насильство — це причина страждань, каліцтва та смерті.
 
Багато людей вважають, що домашнє насильство — це лише про побиття чи загалом про тілесні 
ушкодження. Насправді ж воно має чотири форми — фізичне, психологічне, сексуальне та економічне 
насильство — і десятки проявів цих форм. У всіх них є спільна риса: прагнення влади та контролю 
над іншою людиною. Від домашнього насильства потерпає не лише дружина чи чоловік кривдника 
— постраждати може будь-хто з його рідних чи близьких: діти, члени сім’ї похилого віку, інші родичі 
тощо.

Що ж таке домашнє насильство?

Це фіксує Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Тут ви знайдете 
визначення терміну «домашнє насильство», а також інших пов’язаних із ним понять. Також у Законі 
міститься інша допоміжна інформація, а саме: які бувають форми домашнього насильства, на кого 
поширюється дія законодавства, до яких служб, структур, установ та організацій (суб’єктів взаємодії) 
можна звернутися, а також які існують спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству. 
 
Отже, згідно з цим Законом 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, їхні прояви та наслідки 

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 (стаття 1 Закону України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству»).
Окрім того що фізичне насильство шкодить здоров’ю або життю постраждалої особи, воно може 
бути й непрямим. Наприклад, якщо постраждалій особі відмовляються надати медичну допомогу, 
позбавляють її сну, примушують вживати наркотики чи алкоголь або ж шкодять іншим особам 
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(наприклад дітям чи іншим членам родини), щоби змусити страждати потерпілу особу — це непрямі 
прояви фізичного насильства.
Важливо пам’ятати, що фізичні покарання дитини батьками забороняє не лише Закон «Про запобігання 
та протидію домашньому насильству», а й Сімейний кодекс України (стаття 150). 
Наслідками фізичного насильства можуть бути порушення фізичного та/або психічного здоров’я 
постраждалої особи, шкода її честі та гідності та навіть смерть.

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 (стаття 1 Закону «Про запобігання та протидію домашньому насильству»).
 
Психологічне насильство — це насамперед образливі вислови (в тому числі з застосуванням 
нецензурної лексики), погрози (фізичною розправою, викраденням дитини тощо) та заборона 
спілкуватися з іншими людьми, в тому числі з рідними. Але є психологічним насильством також 
публічне приниження, безкомпромісна критика та систематичне знецінення постраждалої особи. 
Внаслідок цього вона може стати невпевненою в собі, закомплексованою та не здатною захистити 
себе. Знущання або погроза фізичною розправою над третіми особами або живими істотами, 
важливими для постраждалої особи, — це теж психологічне насильство. Поширеним його проявом є і 
переслідування постраждалої особи, наприклад, колишніми чи нинішніми партнерами. 
Загалом психологічне насильство часто супроводжує всі інші форми насильства, адже воно шкодить 
психічному стану постраждалих. Але воно може існувати і як окрема, самостійна форма домашнього 
насильства. 

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 (стаття 1 Закону «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству»).

Що ж до проявів сексуального насильства, то вони містяться у самому визначенні поняття «сексуальне 
насильство». Також міжнародні організації, які працюють у сфері охорони здоров’я, до форм (проявів) 
сексуального насильства зараховують: зґвал тування і спробу зґвалтування, небажані сексу альні 
дотики або примус торкатися до іншої людини, підглядання або фотографування людини в інтимній 
ситуації без її згоди, сексуальні домагання та сексуальне переслідування, ексгібіціонізм, примус до 
перегляду порнографії, а також будь-які інші сексуальні дії з люди ною, яка не дає на них згоди або не 
може відмовити ґвалтівнику чи чинити йому опір.
Наслідками сексуального насильства є порушення фізичного та/або психічного здоров’я постраждалої 
особи.

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 й інші правопорушення 
економічного характеру (стаття 1 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству»).
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Прояв цієї форми домашнього насильства — контроль доступу постраждалої особи до грошей 
та інших економічних ресурсів. Унаслідок цього вона не може забезпечувати себе сама і стає 
матеріально і морально залежною від кривдника. Економічне насильство — це не лише пряма заборона 
працювати чи отримувати освіту, а й перешкоджання спробам обійняти вищу посаду, постійні свідомі 
порушення робочого/навчального графіку постраждалої особи у різні способи, витрачання грошей 
або заощаджень постраждалої особи, примушування її до жебрацтва, трудова експлуатація. Також 
економічним насильством є заборона користуватися власними (паспорт, свідоцтво про народження, 
диплом тощо) або спільними документами (свідоцтво про шлюб, свідоцтва про народження дітей, 
документи на квартиру/будинок тощо).
Часто економічне насильство передує проявам інших форм домашнього насильства, оскільки 
кривдник поширює економічні заборони на всі сфери життя постраждалої особи.

А як протидіяти домашньому насильству?

У розділі 5 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» передбачені 
спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству. 
До них належать:
• терміновий заборонний припис стосовно кривдника;
• обмежувальний припис стосовно кривдника;
• взяття на профілактичний облік кривдника та проведення з ним профілактичної роботи;
• направлення кривдника на проходження програми для кривдників.
 
Давайте детальніше (проте дуже коротко) розглянемо ці спеціальні заходи протидії домашньому 
насильству!

Терміновий заборонний припис виноситься кривднику уповноваженими підрозділами органів 
Національної поліції України у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров’ю 
постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства, недопущення його 
продовження чи повторного вчинення (стаття 25 Закону «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству»).
Терміновий заборонний припис може містити такі заходи для кривдника:
1) зобов’язання залишити місце, де мешкає або перебуває постраждала особа;
2) заборона перебувати в цьому місціи;
3) заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.
Терміновий заборонний припис виноситься за заявою постраждалої особи, а також за власною 
ініціативою працівником уповноваженого підрозділу органів Національної поліції України за 
результатами оцінки ризиків. Терміновий заборонний припис виноситься строком до 10 діб.

За порушення термінового заборонного припису настає адміністративна відповідальність!

Обмежувальний припис видається кривднику судом (стаття 26 Закону «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству»).
Обмежувальним приписом визначаються один чи декілька таких заходів для кривдника:
1) заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою;
2) можливість для постраждалої особи користуватися її власним майном та майном, що є об’єктом 
права спільної сумісної власності; 
3) обмеження спілкування з постраждалою дитиною;
4) заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи 
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та інших місць, де часто буває постраждала особа;
5) заборона особисто та через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним 
бажанням перебуває у місці, невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися 
з нею;
6) заборона листування, телефонних переговорів із постраждалою особою або контактувати з нею 
через інші засоби зв’язку особисто і через третіх осіб.
Звернутися до суду із заявою про видачу обмежувального припису стосовно кривдника мають право:
1) постраждала особа або її представник;
2) у разі вчинення домашнього насильства стосовно дитини — батьки або інші законні представники 
дитини, родичі дитини (баба, дід, повнолітні брат, сестра), мачуха або вітчим дитини, а також орган 
опіки та піклування.
Це означає, що якщо дитина постраждала від домашнього насильства від своїх батьків, і родичів, які 
могли б звернутися від її імені до суду, вона не має, то заява до суду від імені дитини подається лише 
органом опіки та піклування (не поліцією, не департаментом соцзахисту населення, не управлінням 
соціальних служб тощо)!
3) у разі вчинення домашнього насильства стосовно недієздатної особи — опікун, орган опіки та 
піклування.
Обмежувальний припис видається на строк від одного до шести місяців.

Пам’ятайте! 
Суд розглядає справу не пізніше ніж через 72 години з моменту надходження заяви. 
Судові витрати, пов’язані з розглядом справи про видачу обмежувального припису, покриваються 
коштом держави (не потрібно робити жодних судових платежів).

За порушення обмежувального припису настає кримінальна відповідальність!

Взяття на профілактичний облік кривдника та проведення з ним профілактичної роботи проводиться 
уповноваженим підрозділом органу Національної поліції України з метою недопущення повторного 
вчинення домашнього насильства, забезпечення контролю за дотриманням кривдником тимчасових 
обмежень його прав та виконанням обов’язків, покладених на нього у зв’язку з учиненням домашнього 
насильства (стаття 27 Закону «Про запобігання та протидію домашньому насильству»).

Кривдник може бути спрямований судом на проходження програми для кривдників або добровільно 
пройти таку програму (стаття 28 Закону «Про запобігання та протидію домашньому насильству»).
Програма для кривдників триває від трьох місяців до одного року.

За непроходження програми для кривдника настає кримінальна відповідальність!
Притягнення кривдника до відповідальності за непроходження програми не звільняє його від 
обов’язку пройти цю програму!

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). 
Відповідно до санкції цієї статті, вчинення домашнього насильства або насильства за ознакою 
статі, тобто застосування насильства, що не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи 
чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має 
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передбачене законом право, тощо, тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170–340 грн) або громадські роботи на строк від 
тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до семи діб. 
Своєю чергою, повторне вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі особою, 
яку протягом року вже було піддано адміністративному стягненню за вчинення таких дій, тягне за 
собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
(340–680 грн) або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний 
арешт на строк до п’ятнадцяти діб. 

З 11 січня 2019 року набрали чинності зміни до Кримінального кодексу України. Одна з них  —
кримінальна відповідальність за вчинення домашнього насильства за статтею 126-1 «Домашнє 
насильство» Кримінального кодексу України. 
Ця стаття передбачає кримінальну відповідальність за умисне систематичне вчинення фізичного, 
психологічного або економічного домашнього насильства. Такі дії караються громадськими 
роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести 
місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років. 
Також слід зазначити, що дії кримінального характеру, пов’язані з вчиненням домашнього насильства 
або насильства за ознакою статі, можуть бути кваліфіковані і за іншими статтями Кримінального 
кодексу України, які зазнали відповідних змін. Це може бути, зокрема, нанесення тілесних ушкоджень 
різного ступеня тяжкості (статті 121, 122, 123, 125), погроза вбивством (стаття 129), торгівля людьми 
(стаття 149), примушування до шлюбу (стаття 151-2), зґвалтування (стаття 152), сексуальне насильство 
(стаття 153), примушування до вступу в статевий зв’язок (стаття 154), статеві зносини з особою, яка не 
досягла шістнадцятирічного віку (стаття 155), розбещення неповнолітніх (стаття 156) тощо. Найбільш 
тяжким злочином даної категорії є умисне вбивство (стаття 115).

Важливо пам’ятати, що якщо кривдник не пройшов програму для кривдників або порушив 
обмежувальний припис, виданий йому судом — він несе кримінальну відповідальність за статтею 390-
1 «Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для 
кривдників» Кримінального кодексу України. 

Окрім притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності, до кривдника можуть бути 
застосовані інші заходи. Це відбувається, аби компенсувати потерпілому моральну та матеріальну 
шкоду.
 

Що ж робити у випадках домашнього насильства?

На жаль, чимало людей у нашому суспільстві живуть за принципом «моя хата скраю». Вони воліють не 
помічати проявів домашнього насильства або вважають, що «краще промовчати». Але таке ставлення 
травмує, калічить, а інколи навіть вбиває! На місці постраждалих зрештою можуть опинитися рідні, 
друзі, знайомі, однокласники та однокурсники, колеги цих байдужих людей.

Отже, основне гасло у випадках домашнього насильства — НЕ МОВЧИ!

Якщо постраждалими особами від домашнього насильства стали або можуть стати діти, кожний 
громадянин України зобов’язаний невідкладно повідомляти про такі випадки вчинення домашнього 
насильства до районних державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, 
районних у містах (у разі їх створення) рад, уповноважених підрозділів органів Національної поліції 
України (102) або до цілодобового кол-центру (15-47) (стаття 19 Закону «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству»)! 
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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. Поліціянти швидко приїдуть, на місці проведуть 
оцінку ситуації та зупинять правопорушення. Якщо це справді домашнє насильство та ситуація є 
ризикованою для постраждалого, то співробітники поліції зроблять усе необхідне згідно з законом, 
аби покарати кривдника та захистити постраждалого.
- Якщо ризики занадто високі, поліціянти можуть запропонувати постраждалій особі тимчасово 
переїхати до кризового центру — притулку (якщо він є у громаді). У притулку постраждала особа може 
мешкати до трьох місяців, отримуючи допомогу психологів і соціальних працівників. Цього часу має 
бути достатньо, щоб спланувати подальші дії та припинити стосунки, у яких відбувається насильство.
- Якщо ж ситуація не є екстреною, доцільно звернутися до центрів (управлінь) соціальних служб. У 
центрах можна проконсультуватися з юристом та соціальним працівником і розповісти про насильство 
в сім’ї. 
- Також варто звернутись до спеціалізованих сервісів для постраждалих осіб від домашнього 
насильства, наприклад мобільних бригад соціально-психологічної допомоги (якщо вони є у громаді).
- Якщо насильства зазнала дитина, потрібно НЕВІДКЛАДНО звернутися до поліції та місцевої Служби 
у справах дітей (у обидві структури одночасно)!
- 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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