
24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення росії на 
територію України. 

Під особливим ударом опинилося цивільне населення, яке страждає від 
цілеспрямованих та особливо жорстоких злочинних дій країни-агресора. 

На жаль, жінки і діти стають надзвичайно вразливими до сексуального 
насильства та зґвалтування з боку окупантів. Такі діє є воєнним злочином! 

зґвалтування

погрози та спроби здійснення 
зґвалтування та/чи сексуального 
насильства в інших формах

примусове оголення

тортури сексуального характеру 
(поранення електричним струмом 
геніталій або щипання сосків, або 
примушування спостерігати за 
сексуальним насильством над 
партнером чи дитиною)

ЯКЩО ВИ СТАЛИ СВІДКОМ ТАКИХ ДІЙ ЯК: 

ЯКЩО ВИ СТАЛИ СВІДКОМ 
СЕКСУАЛЬНОГО 
НАСИЛЬСТВА, 
ПОВ'ЯЗАНОГО З ВІЙНОЮ

ОБОВ’ЯЗКОВО ПОВІДОМТЕ ПРО ВИПАДОК! 
ОСОБЛИВО ВАЖЛИВО ЦЕ ЗРОБИТИ, ЯКЩО 

ПОСТРАЖДАЛОЮ ОСОБОЮ Є ДИТИНА!

каліцтво жіночих статевих органів, 
каліцтво грудей і сосків, каліцтво або 
ампутація чоловічих статевих органів, 
інші види насильства, спрямованого на 
статеві органи

сексуальне рабство

примушування до проституції

примусова вагітність

примусовий аборт або стерилізація



Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, 
торгівлі людьми на ґендерної дискримінації:

Контактний центр системи надання 
безоплатної правової допомоги

0 800 213 103
www.legalaid.gov.ua

Урядовий контакт центр 
1547
www.1547.ukc.gov.ua

Консультаційний центр «ЮрФем: 
підтримка», юридична допомога

+38 068 145 55 90 (Telegram, Viber, Signal)
www.jurfem.com.ua/jurfem-pidtrymka

Телеграм-бот «Марш жінок», 
психологічна підтримка

@Marshzhinok_bot

116 123 або 0 800 500 335

@NHL116123

@lastrada-ukraine

@lastradaukraine

Найбільш важливою є безпека. 
Допоможіть постраждалій особі 
дістатися безпечного місця.

Важливо надати постраждалій особі 
першу домедичну/медичну допомогу та 
допомогти звернутися за отриманням 
подальшої медичної допомоги.

Психоемоційний стан постраждалих 
після пережитого насильства може 
проявлятись по-різному – сльози, 
агресія, апатія, заціпеніння, тощо. Якщо 
постраждала  виглядає та поводиться 
спокійно, не проявляє емоції на зовні – 
це не означає, що насильство не 
завдало їй травми.

Важливо підтримати постраждалу 
особу! Не можна намагатися 
переконувати її, що «нічого страшного 
не трапилось», звинувачувати в тому, що 
вона «це допустила» тощо. Не 
поширюйте особисту інформацію про 
постраждалу та подробиці злочину 
серед знайомих, ЗМІ, тощо. Поважайте її 
приватність та безпеку.

ЯК ВИ МОЖЕТЕ ПІДТРИМАТИ ПОСТРАЖДАЛУ ОСОБУ?  

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ ТА ПІДТРИМКУ?

Допоможіть з пошуком та спрямуванням 
до спеціалізованих служб підтримки для 
постраждалих від насильства (у вашому 
населенному пункті чи тих, які працюють 
дистанційно).

Якщо постраждала особа надає згоду 
і є така можливість - зафіксуйте дату 
та місце скоєння злочину, опис 
злочинця/ців (зовнішність, імена, 
прізвиська, військові звання, інші 
відомості, які допоможуть ідентифікувати 
злочинців), фото/відео завданих 
ушкоджень, та будь-яку іншу інформацію, 
яка може допомогти у розслідуванні. 

Повідомте органи влади, перш за все 
поліцію, прокуратуру, військову 
адміністрацію про злочин (телефоном 
або через електронні канали 
комунікації):

Національна поліція: 102

Офіс Генерального прокурора: 
(096) 755-02-40 
(Viber, WhatsApp, Telegram, Signal)  

або conflict2022.ua@gmail.com

www.warcrimes.gov.ua

Ця публікація стала можливою завдяки підтримці Уряду Канади в межах Проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна», який 
впроваджується Українським Жіночим Фондом (УЖФ). Подана інформація не завжди відображає погляди Уряду Канади й УЖФ. 
Відповідальність за зміст інформації несе ГО «Ла Страда-Україна».


