
що таке домашнє насильство?

які форми та прояви домашнього 
насильства?

куди звертатися по допомогу якщо 
ви або ваші близькі зіткнулися з 
домашнім насильством або стали 
свідком цього явища?

Якщо ви або ваші близькі зіткнулися з 
домашнім насильством або стали свідком 
цього явища   —  звертайтеся по допомогу!

 

Вінницька міська мобільна бригада соціаль-
но-психологічної допомоги особам, які постра-
ждали від домашнього насильства, Денний 
центр соціально - психологічної допомоги 
постраждалим від домашнього насильства (з 
кризовими кімнатами) 

Мобільні бригади соціально-психологічної 
допомоги UNFPA
 
                
Лінія довіри з попередження домашнього 
насильства у Вінницькій області (цілодобово)

 
Цілодобова лінія психологічної підтримки у 
Вінницькій області для постраждалих від війни
   
 

ЕКОНОМІЧНЕ НАСИЛЬСТВО ー це контроль 
над доступом та можливість розпоряджати-
ся економічними та фінансовими ресурсами 
постраждалої особи, що знижує її здатність 
забезпечувати себе та призводить до 
матеріальної (і не лише матеріальної) 
залежності від кривдника/-ці. 

СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО ー це посягання 
на статеву недоторканість людини, а також 
дії сексуального характеру щодо 
неповнолітніх.

умисне позбавлення житла,  їжі, одягу, 
іншого майна, коштів, документів або можли-
вості користуватися ними;
навмисне пошкодження майна;
заборона або обмеження навчатися, працювати;
примушування до праці;
залишення без догляду чи піклування;
перешкоджання в отриманні необхідних 
послуг із лікування чи реабілітації;
примус до жебрацтва.

 

ПРОЯВИ ЕКОНОМІЧНОГО НАСИЛЬСТВА:

ПРОЯВИ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА:

Інформаційний матеріал підготовлено у 
межах співпраці UNFPA та ГО «Інноваційні 
соціальні рішення» за підтримки уряду Вели-
кої Британії. Думки, погляди та рекомендації, 
викладені у цьому буклеті, належать авто-
рам(-кам) і не обов’язково відображають 
офіційну політику чи позицію UNFPA, ГО 
«Інноваційні соціальні рішення» або уряду 
Великої Британії.

КОНТАКТИ�ДОПОМОГИ�
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ 
ПРОЄКТ ПО ЗАПОБІГАННЮ 

ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

підглядання;
дотики до інтимних частин тіла проти волі 
особи;
примус до небажаних статевих контактів;
примус до сексу з іншими людьми;
примус до спостереження за статевим 
контактом кривдника/-ці;
зґвалтування;
примус до аборту чи вагітності;
примус до роботи порноіндустрії чи 
секс-бізнесу.
.

 



ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЬСТВО — це насиль-
ство, яке пов'язане з дією особи або групи 
осіб, що направлена на навмисне завдання 
шкоди психіці іншій особі. 
Кривдник/-ця викликає у постраждалої 
особи емоційну невпевненість та нездат-
ність захистися.

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.

(Стаття 1 ЗУ "Про запобігання та протидію 
домашньому насильству" від 07 грудня 2017 р., 

ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО — це умисне нане-
сення побоїв, заподіяння тілесних ушкод-
жень різного ступеня тяжкості, залишення в 
небезпеці, ненадання допомоги особі, яка 
перебуває в небезпечному для життя стані, 
заподіяння смерті, вчинення інших дій 
насильницького характеру. 

ФОРМИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА:

ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО

ЕКОНОМІЧНЕ НАСИЛЬСТВО

ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЬСТВО

СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО

ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО ー це не внутрішньосімейна справа чи особливості родинного 
спілкування. Це протиправні дії, яким немає виправдання та про які не можна мовчати.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за скоєне насильство лежить лише на кривдникові/-ці.

образи словами, мімікою, жестами;
крики, контроль, залякування, погрози;
приниження, безпідставна критика;
навіювання почуття провини, 
невпевненості;
зневажливе ставлення до бажань, 
думок, почуттів;
прийняття одним членом сім’ї рішень, які 
не обговорюються;
заборона бачитися або спілкуватися з 
рідними чи близькими людьми;
ізоляція;
ігнорування чи дискримінація через 
переконання, віросповідання, 
походження, національну та расову 
приналежність;
шантажування, переслідування.

 

ПРОЯВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА:

ляпаси, потиличники, кусання;
удушення, припікання;
штовхання, побиття;
примус пити або їсти те, що шкодить 
здоров’ю (зокрема, алкоголь, наркотики);
перешкоджання відпочинку, сну;
заборона виходити із дому, або входити 
в нього;
утримання проти волі в якомусь місці;
переміщення проти волі в межах однієї 
держави або за кордон із застосуванням 
сили, погроз чи обману;
навмисне створення небезпечних 
ситуацій, що становлять загрозу життю;
використання вогнепальної зброї або 
погроза зброєю;

ПРОЯВИ ФІЗИЧНОГО НАСИЛЬСТВА:


