
ЩО ТАКЕ ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО? 

Домашнє насильство - діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного а
насильства, що вчиняються в сім'ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між кол
теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією с
перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того
(проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала 
погрози вчинення таких діянь (ст.1 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому н

Ознаки різних видів насильства

Фізичне насильство Психологічне насильство

Ляпаси

Потиличники

Кусання

Здушування

Припікання

Штовхання

Примус пити або їсти те, що шкодить здоров'ю
(зокрема алкоголь, наркотики...)

Побиття

Незаконне позбавлення волі

Мордування

Залишення в небезпеці

Не надання допомоги

Заподіяння смерті

Словесні образи, крики

Приниження, безпідставна критика Заляку
погрози

Шантажування, переслідування

Ізоляція

Прийняття одним членом сім'ї рішень, які 
обговорюються

Навіювання почуття провини, невпевнено
Заборона бачитися/спілкуватися із рідним
близькими людьми

…тощо...

Сексуальне насильство Економічне насильство

Примус до статевих контактів у небажаній ситуації
або час

Примус до небажаних форм статевих контактів
Примус до спостереження за статевим контактом
кривдника з іншими

Підглядання

Залучення до порно-індустрії чи секс - бізнесу

Обмеження у доступі до власних коштів

Утиски свободи використання коштів

Позбавлення житла, їжі, одягу та іншого м
коштів, на які людина має законне право

Заборона навчатися або обирати місце ро
(працювати)

 ... тощо...



Знайдіть місце, куди зможете піти у разі небезпеки. Важливо, щоб це було місце, де зможуть Ва
якому кривдник одразу не знайде Вас.

Домовтеся зі своїми сусідами, щоб вони викликали поліцію у випадку, коли почують крик з Ваш

 Зробіть та заховайте у надійному місці запасні ключі від дому/квартири або машини так, щоб у
могли швидко вийти та дістатися до безпечного місця.

Заховайте в безпечному місці необхідну суму грошей, список з номерами телефонів, паспорт, д
інші важливі документи, також деякий одяг та необхідні ліки.

Заздалегідь дізнайтеся телефони місцевих служб, які зможуть надати Вам необхідну підтримку

Не мовчіть! Розкажіть про свою проблему людям, яким довіряєте найбільше та обов'язково зве
допомогою до спеціалістів.

 

ЗАСОБИ ВПЛИВУ НА КРИВДНИКА

 

Винесення термінового заборонного припису (до 10
діб):

- заборона контактувати з постраждалою;

- зобов'язання залишити місце проживання.

Кримінальна відповідальність

Винесення судом обмежувального припису ( від
одного до шести місяців

Взяття на профілактичний облік у Націона
поліції України

Адміністративна відповідальність: стаття 173-2
КУАП - штраф від 170 грн. до 340 грн. або
громадські роботи від тридцяти до сорока годин або
адміністративний арешт на строк до 7 діб

Анулювання дозволів на право придбання
зберігання, носіння зброї та боєприпасів їх
власникам у разі вчинення ними домашнь
насильства, а також вилучення зброї та бо
у порядку, передбаченому законодавством

Відібрання дитини чи позбавлення батьківського
прав якщо кривдником є батьки чи один з батьків

Направлення за рішенням суду для  прохо
програм для кривдників (від трьох місяців 

 

НЕ МОВЧІТЬ – ЗВЕРТАЙТЕСЬ ТА БЕЗОПЛАТНО ОТРИМАЙТЕ МЕДИЧНУ, СОЦІАЛЬНУ, ПСИ
ПРАВОВУ ДОПОМОГУ, МИ ГОТОВІ ПІДТРИМАТИ ВАС ТА ДОПОМОГТИ!

 

Болградський відділ поліції ГУНП в Одеській області

Просп.. Соборний, 97, м. Болград, Одеська область, 68702

Е 017@ d

mailto:017@od.npu.gov.ua


Болградське бюро правової допомоги

вул. Інзовська, 170,  м. Болград, Одеська область, Україна, 68702

Email: bolhradske@legalaid.od.ua

Тел. (04846) 4-04-26

 

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Болградської міської ради Од

вул. Поштова, 39, м. Болград, Одеська область,

Електронна адреса: bolgradcnsp@ukr.net

Тел. (04846) 4-36-04

 

Служба у справах дітей Болградської районної державної адміністрації

просп. Соборний, 149, м. Болград, Одеська область 68702

Електронна адреса: bolgrad_sdd@ukr.net

Тел. (04846) 4-20-36

 

Структурні підрозділи територіальних громад Болградського район
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