
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насильством є: 

Побиття. 
Навіть один раз, навіть 

«випадково», навіть коли 

«не стримався», «сама 

спровокувала». 

 

Примушування до сексу. 

Навіть коли ви одружені чи 

в стосунках. 

 

Погрози, образи, знущання, 

приниження. 

Навіть коли «люблячи» і 

«для твоєї ж користі». 

 

Шантаж, погрози, не 

давати гроші, змушувати 

щось робити за гроші. 

Навіть коли ти не 

заробляєш і маєш фінансові 

труднощі. 

 

«Лапання», торкання без 

дозволу.  

Навіть коли ти «не так», 

«занадто яскраво», 

«непристойно» вбрана.  

Якщо ти 

потерпаєш від 

насилля, то 

часто також: 
 

Звинувачуєш себе, 

що сама/сам 

винна/винен. 
 

Думаєш, що тебе 

будуть звинувачу-

вати інші. 
 

Боїшся і соро-

мишся про це 

говорити. 
 

Не віриш у те, що 

можна отримати 

підтримку і 

допомогу. 
 

Не віриш у те, що 

можна щось 

змінити на краще. 

 

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: 

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. 

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. 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

                                                                          Що робити..? 

1. У випадку застосування фізичного насильства – викликати поліцію за номером «102». 

   Увага!!!  Не можна починати бійку у відповідь, інакше скарга може бути написана і на тебе, з подальшим притягненням до                 

                  відповідальності. 

2. Після приїзду патрульних поліцейських – подати письмову заяву та записати дані працівників поліції, які приїхали на 

виклик. У випадку підозри на подальші загрози твоїй безпеці і безпеці дітей: 

- вимагати затримати кривдника і забрати його до поліцейської дільниці  або 

- просити направити тебе до Сумського обласного центру соціально-психологічної допомоги. 

3.   У випадку ушкоджень – звернутися до найближчої медичної установи/травмпункту, щоб зафіксувати завдані травми. 

(Довідка). 

4.      За написаною заявою слідчий повинен скласти протокол у відділі поліції. 

5.  За складеним протоколом міський суд розглядає справу. Кривдника притягують до адміністративної або кримінальної 

відповідальності. 

   

Організації, які надають допомогу в м. Суми: 

1) Сумський відділ Національної поліції (Першотравнева, 21), а також патрульні, слідчі, дільничні та інші 

поліцейські, тел.102; 

2) Сумський обласний центр соціально-психологічної допомоги (вул. Іллінська, б. 51 Г, тел.60-18-58); 

3) Сумський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (вул. Харківська, б. 42, тел. 700-606,); 

4) Центр надання психологічної допомоги на базі комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня №5»                     

(вул. М.Вовчок, б. 2, каб.609, тел. 33-40-50, у  вихідні дні: 0-800-301-505); 

5) Сумський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (Покровська пл., б. 9, тел. 0-800-

21-31-03); 

6) Травмпункти та інші відділення лікарень м. Суми; 

7) «Клініка, дружня до молоді» комунальної установи «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»           

(вул. Ів. Сірка, б. 3, тел. 66-18-98); 

8) Служба у справах дітей Сумської міської ради, якщо постраждалі діти (вул. Харківська, 35, тел. 61-15-36); 

9) Національна «гаряча лінія»:   116123,    дитяча «гаряча лінія»:   116111     або    0800500225. 


