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якості реагування під час воєнного  
стану відповідних суб’єктів  

(поліція, суди, прокуратура,  
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Громадська організація «Ла Страда-Україна» 

 03113, Київ-113, а/с 26

 Тел./факс: +38 (044) 205 36 95

 info@la-strada.org.ua; www.la-strada.org.ua

 lastradaukraine

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

 0 800 500 335 (зі стаціонарних)

 116 123 (з мобільних)

 @lastrada-ukraine

 @lastradaukraine

 @ NHL116123

 @lastradaukraine

 hotline@la-strada.org.ua

Національна гаряча лінія для дітей та молоді

 0 800 500 225 (зі стаціонарних)

 116 111 (з мобільних)

 @childhotline_ua

@CHL116111

 @childhotline.ukraine
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Мета дослідження: оцінити рівень задоволення абоненток Національної гарячої лінії з 
попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, які 
постраждали від ґендерно зумовленого насильства, зокрема домашнього, якістю реагування 
відповідних суб’єктів (поліція, суди, прокуратура, соціальні служби, тощо) під час воєнного 
стану. 

Інструменти дослідження:

 анкета-опитувальник з використанням закритих запитань;

 питання для інтерв’ю з фахівцями/фахівчинями, експертами/експертками;

Анкета-опитувальник складалася з 18 питань та містила запитання щодо:

 індивідуальних даних (стать, вік, регіон проживання, наявність соціального статсу);

 виду насильства, від якого абонентка постраждала;

 переліку суб’єктів, до яких абонентка зверталась по допомогу;

 умов роботи суб’єктів (офлайн/онлайн);

 переліку можливих послуг;

 задоволеності якістю отриманих послуг.

Питання для інтерв’ю стосувалися більш детального з’ясування проблем та/або перешкод, 
з якими стикаються фахівці/фахівчині при наданні допомоги постраждалим від ґендерно 
зумовленого, зокрема домашнього насильства.

Методи дослідження:

1. Опитування абоненток, які звернулися на Національну гарячу лінію з попередження 
домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації.

2. Аналіз заповнених анкет-опитувальників.

3. Інтерв’ю з фахівцями/фахівчинями, експертами/експертками.

4. Аналіз проведених інтерв’ю.

Опитування тривало протягом серпня 2022 р., також можна було самостійно заповнити 
опитувальник в онлайн режимі.

Паралельно з онлайн опитуванням також проводились інтерв’ю з фахівцями/фахівчинями, 
представниками суб’єктів, які надають допомогу постраждалим від ґендерно зумовленого, 
зокрема домашнього насильства: судді, поліцейські, соціальні працівники, представники 
громадських організацій.

Всього було проведено 12 інтерв’ю з експертами.

МЕТА ТА МЕТОДОЛОГІЯ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 
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ГЕОГРАФІЯ:

ВІК ОПИТАНИХ 
АБОНЕНТОК

Всього опитано 202 постраждалі від ґендерно зумовленого, зокрема домашнього насильства 

Переміщення на 
підконтрольні Україні 
території потребувало  
14 (6,9%) абоненток, які 
перебували в Донецькій (4), 
Запорізькій (2), Харківській 
(5), Сумській (3) областях. 

СЕРЕД ОПИТАНИХ АБОНЕНТОК 74 (36,6%) 
ЗАЗНАЧИЛИ, ЩО ВОНА САМА АБО Ж ЇЇ 
РОДИНА МАЮТЬ СПЕЦІАЛЬНИЙ СТАТУС:

2,7%
10,8%

39,1%
24,7%

22,7%

18-20 років

31-40 років

понад 50 років

21-30 років

41-50 років

Внутрішньо переміщені особи

Малозабезпечені

Пенсіонер/пенсіонерка

Багатодітна мати/батько

Особа з інвалідністю

Родина військовослужбовця/виці

Учасник/ця АТО

Ветеран/ка війни

29

14

13

7

7

3

1

0

Вінницька 
область 

 11 

Миколаївська  
область 

 9 

Черкаська   
область 

 5 

Херсонська  
область 

 0 
Одеська
 область 

 5 

Волинська 
область  

 4 

Рівненська 
область  

 6 

Львівська  
область  

 18 

Дніпропетровська
область  

 14 

Полтавська 
область  

 10 

Сумська  
область  

 7 

Чернігівська   
область  

 10 

Харківська  
область  

 7 

Тернопільська  
область  

 6 Хмельницька  
область  

 6 

Запорізька
область  

 5 

Житомирська
область  

 9 

Київська
область  

 18 

Кіровоградська
область  

 2 

Київ

 30 

Закарпатська
область  

 6 
Чернівецька 

область  

 2 

Івано-Франківська 
область  

 3 
Донецька
область  

 9 

Луганська 
область  

 0 

АР Крим 

 0 
м. Севастополь  

 0 
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З інтерв’ю із експертами:

Збільшилась, не дивлячись на 
воєнний стан та на те, що велика 

кількість чоловіків мобілізовано. Велика 
кількість жінок, які є ВПО – постраждалі від 
домашнього насильства, але не 
ідентифікують себе такими: при зверненні 
щодо надання їм певних послуг в ситуації 
насильства, з початку не ідентифікують себе 
постраждалими, і тільки після тривалої 
роботи з фахівцем, жінка розуміє, що дійсно 
була постраждалою від домашнього 
насильства.

представниця громадської організації

Кількість звернень була меншою 
тільки в перший місяць війни. Зараз їх 

кількість збільшується і досягає вже 
аналогічної кількості, як і в минулі періоди. 

соціальна працівниця

Домашнє насильство в умовах війни 
є поширеним явищем, яке стає більш 

небезпечнішим, ніж у мирний час. Проте 
статистика вказує на зниження 
зареєстрованих звернень громадян: за 7 
місяців 2022 р. було прийнято 104000 
звернень громадян, за аналогічний період 
2021 р. - 143 000 звернень. Менша кількість 
звернень від постраждалих обумовлена 
рядом причин: окупація міст, території, на 
яких ведуться активні бойові дії, внутрішнє 
переміщення мешканців, виїзд осіб за кордон. 
Також бачимо тенденцію, що постраждалі 
жінки вважають, нібито поліція зараз має 
займатись виключно війною і тому не 
звертаються по допомогу.

соціальна працівниця

Якщо говорити про офіційну 
статистику, то кількість звернень до 

правоохоронних органів стала меншою і це 
пов’язано з тим, що зараз активна фаза війни. 
Люди зараз пріоритетно ставляться до інших 
питань та мають інші потреби. При спілкуванні 
із постраждалими було з’ясовано, що вони 
применшують свої проблеми, виправдовуючи 
вчинок насильства війною. З особистих 
спостережень – кількість випадків 
домашнього насильства не зменшилась, а 
навпаки збільшилась, особливо в сім’ях ВПО.

адвокатка

Протягом І півріччя 2021 року було 
розглянуто 159 справ по ст. 1732 

Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, та 6 по ст. 1261 
Кримінального Кодексу України, а протягом І 
півріччя 2022 року - 119 справ по ст. 1732 та 1 
по ст. 1261. Але я впевнена, що кількість 
випадків домашнього насильства фактично 
збільшилась, в першу чергу у зв’язку із 
великою кількістю ВПО. Також стало більше 
звернень від дітей, що вони страждають від 
домашнього насильства зі сторони мами, 
оскільки батько мобілізований. Приблизно у 
50% звернень кривдниками виступають жінки, 
а постраждалими є діти.

суддя

Загалом змінилась ситуація щодо 
повідомлення про випадки 

домашнього насильства. Від самих 
постраждалих звернень стало менше, а от 
повідомлень від свідків домашнього 
насильства стало значно більше. 

соціальна працівниця

Кількість звернень збільшилась. Я 
працюю онлайн та офлайн в 

громадах, які були деокуповані, тому дуже 
багато наразі звертається осіб, які є 
постраждалими під час окупації. Багато жінок 
замовчують свої проблеми та не можуть 
поділитись ними оскільки й досі не почувають 
себе в безпеці. 

Деякі випадки домашнього насильства почали 
загострюватись під час війни, коли на людей 
вплинули соціальні, побутові та економічні 
проблеми у зв’язку із втратою майна, житла та 
роботи: якщо до війни домашнє насильство 
проявлялося у формі психологічного та 
економічного насильства, то наразі є випадки, 
коли воно трансформувалось та переросло у 
фізичне насильство...

психологиня

ЧИ ЗМІНИЛАСЬ КІЛЬКІСТЬ ЗВЕРНЕНЬ ЩОДО ҐЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОГО, 
В ТОМУ ЧИСЛІ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ПІД ЧАС ВІЙНИ?
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ВИД НАСИЛЬСТВА, ВІД ЯКОГО 
ПОСТРАЖДАЛИ ОПИТАНІ АБОНЕНТКИ:
ҐЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНЕ НАСИЛЬСТВО 8 (4%)

ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО З БОКУ ПАРТНЕРА АБО РОДИЧА 194 (96%)

Форми домашнього насильства:

Форми ґендерно зумовленого насильства: 

 сексуальне насильство, у тому числі зґвалтування – 5 абоненток, 1 з яких має статус ВПО 
(місце проживання абоненток: Дніпропетровська, Житомирська, Львівська, Тернопільська 
області, м. Київ). 

 Одна з абоненток зазначила, що окрім сексуального насильства, вона постраждала і від 
переслідування з боку кривдника. 

 сексуальні домагання –  3 абонентки, 1 з яких має статус ВПО (місце проживання абоненток: 
Донецька, Львівська, Тернопільська області)

Жінка ВПО з м. Маріуполя переїхала до міста Б. Понад 2 місяці не може працевлаштуватися, 
матеріальне становище складне. Під час денної прогулянки містом була зґвалтована невідомими 
чоловіками. В поліцію жінка не заявляла, адже їй важко згадувати та говорити про випадок.

Психологічне 

Фізичне 

Наприклад, 2 абонентки вказали, що вони страждають одночасно від фізичного, 
психологічного та сексуального насильства з боку партнера або ж колишнього чоловіка:

Більшість із опитаних абоненток (156 жінок 
або 77,2%) страждали від насильства до 
повномасштабного вторгнення рф в Україну.

40 опитаних абоненток вперше 
постраждали від насильства після 
повномасшабного вторгнення рф в Україну.

6-ьом абоненткам було важко визначитись із 
цим запитанням.

Економічне

Сексуальне

загальна кількість за формами домашнього насильства 
більша за кількість опитаних, т. я. 1 абонентка могла 
страждати від декількох або усіх форм насильства.

174

125

85
4

Жінка страждає від насильства з 
боку свого цивільного чоловіка. 

Чоловік зловживає спиртними напоями, дуже 
агресивний. Перед зверненням на 
Національну гарячу лінію з попередження 
домашнього насильства, торгівлі людьми та 
ґендерної дискримінації чоловік побив жінку і 
поламав їй руку. Фізичне насильство 
супроводжувалось психологічним: погрози, 
тиск, залякування. До цього випадку чоловік 
також примушував жінку до сексуальних актів 
без добровільної згоди.

постраждала від домашнього насильства, 
21-30 років
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ДОСТУПНІСТЬ СТРУКТУР У МІСЦІ 
ПРОЖИВАННЯ/ПЕРЕБУВАННЯ АБОНЕНТОК
КІЛЬКІСТЬ ОПИТАНИХ ПОСТРАЖДАЛИХ, ДЛЯ ЯКИХ ЧЕРЕЗ ПЕВНІ ОБСТАВИНИ 
СУБ’ЄКТИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ Є НЕДОСТУПНИМИ:

Органи Національної поліції Медичні установи 

Центри з надання безоплатної  
вторинної правової допомоги

21 (10,4%) 98 (48,5%)

136 (67,3%)

Приклади ситуацій, про які розповідали жінки, які вперше стикнулися з домашнім насильством 
після повномасштабного вторгнення рф в Україну:

З початком повномасштабної війни, 
абонентка, її син та невістка 

вимушені були виїхати в іншу область України. 
Всі члени родини оформили статус ВПО. 
Через обмежені фінансові можливості під час 
війни, абонентка, її син та невістка вимушені 
жити спільно в одній квартирі. Невістка та син 
спричиняють психологічне насильство до 
абонентки, інколи б’ють. Жінка один раз за 
час дії воєнного стану викликала поліцію, але 
належного реагування не було. Зі слів 
абонентки, поліцейські вмовляли членів 
родини помиритися, бо це сімейні справи, а 
зараз триває віна.

ВПО з Харківської області, понад 50 років

Абонентка разом із чоловіком 
переїхала з Донецької області до 

сестри у Дніпропетровську область. В новому 
місці тимчасового проживання чоловік почав 
зловживати спиртними напоями,  проявляти 
агресію, здійснює психологічне насильство 
відносно абонентки. До органів поліції 
абонентка не зверталась. 

ВПО з Донецької області, 41- 50 років

За час війни чоловік 3 рази побив 
абонентку, звинувачуючи її у власних 

проблемах: втрата роботи, страх мобілізації.

мешканка Миколаївської області, 31-40 років

ВПО Малозабезпечені

з них 13 постраждалих 
має соціальний статус: 

 9 ВПО 
 3 малозабезпечені 
 1 особа з інвалідністю

з них 51 постраждала 
має соціальний статус: 

 28 ВПО 
 8 малозабезпечені
 5 багатодітні родини
 8 пенсіонерки
 2 особи з інвалідністю

з них 44 постраждалих 
має соціальний статус: 

 23 ВПО
 10 малозабезпечені, 
 6 багатодітні родини
 44 пенсіонерки
 4 особи з інвалідністю

Багатодітні Пенсіонерки Особи з інвалідністю
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Суд

Центр соціальних служб 

Гарячі лінії/телефони довіри

Центр соціально-психологічної допомоги

Притулок для постраждалих від домашнього 
насильства

Громадські організації 

Мобільні бригада соціально-психологічної 
допомоги

Прокуратура

136 (67,3%)

128 (63,3%)

130 (64,3%)

159 (78,7%)

166 (82,2%)

160 (79,2%)

173 (86,6%)

150 (74,2%)

з них 45 постраждалих 
має соціальний статус: 

 23 ВПО 
 11 малозабезпечені
 5 багатодітні родини
 11 пенсіонерки
 4 особи з інвалідністю

з них 42 постраждалі  
має соціальний статус: 

 21 ВПО 
 11 малозабезпечені
 6 багатодітні родини
 13 пенсіонерки
 5 особи з інвалідністю

з них 51 постраждала 
має соціальний статус: 

 25 ВПО 
 13 малозабезпечені
 6 багатодітні родини
 13 пенсіонерки
 5 особи з інвалідністю

з них 49 постраждалих 
має соціальний статус: 

 22 ВПО 
 14 малозабезпечені
 6 багатодітні родини
 13 пенсіонерки
 6 особи з інвалідністю

з них 42 постраждалі  
має соціальний статус: 

 17 ВПО 
 17 малозабезпечені
 4 багатодітні родини
 13 пенсіонерки
 6 особи з інвалідністю

з них 49 постраждалих 
має соціальний статус: 

 235 ВПО 
 13 малозабезпечені
 5 багатодітні родини
 12 пенсіонерки
 6 особи з інвалідністю

з них 49 постраждалих 
має соціальний статус: 

 23 ВПО 
 13 малозабезпечені
 6 багатодітні родини
 13 пенсіонерки
 5 особи з інвалідністю

з них 48 постраждалих 
має соціальний статус: 

 23 ВПО 
 13 малозабезпечені
 6 багатодітні родини
 12 пенсіонерки
 5 особи з інвалідністю
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ПРИЧИНИ, ЧЕРЕЗ ЯКІ СУБ’ЄКТИ НЕДОСТУПНІ:

 велика відстань до суб’єктів

 відсутність коштів на оплату проїзду

 наявність малолітніх дітей

 відсутність налагодженого транспортного сполучення

 неволодіння інформацією про діяльність або ж місцезнаходження суб’єктів.

128 (91,4%) до підрозділів органів 
Національної поліції України
Звернення стосувалися:
101 виклику поліцейських за телефоном 102;
19 отримання тимчасового заборонного 
припису
41 подання письмової заяви
33 спілкування з дільничним офіцером поліції  

17 (12%) установ та закладів охорони 
здоров‘я
Звернення стосувалися:
13 щодо отримання медичної допомоги
5 проходження судово медичної експертизи

постраждалі знають, де за місцем проживання (перебування) 
можна отримати необхідну допомогу.

постраждалих заявляли в поліцію щодо факту домашнього насильства з 
початку повномасштабного вторгнення. 

постраждалих звертались по допомогу у зв’язку із ситуацією ґендерно 
зумовленого/домашнього насильства суб’єктів, які надають допомогу:

ЗВЕРНЕННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ 
ДО СУБ’ЄКТІВ

142 
 70,3% 

112
 55,4% 

140 
 69,3% 

15 (10,7%) до центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги
Звернення стосувалися:
10 консультації та роз’яснення з правових 
питань
7 допомоги в написанні заяви (до поліції, до 
суду про видачу обмежувального припису)
2 представництва у кримінальних 
провадженнях про вчинення злочину

13 (9,3%) до суду
Звернення стосувалися:
2 щодо розлучення з кривдником
8 щодо притягнення кривдника до 
відповідальності
6 щодо отримання обмежувального припису
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70 (50%) 
абоненток з тих, які зверталися по допомогу задоволені якістю отриманих послуг.

абоненток зазначили, що ситуація покращилась

що погіршилась

абонентки не змогли визначитися, адже їм немає з чим порівнювати

ОЦІНКА ПОСТРАЖДАЛИМИ ВПЛИВУ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУБ’ЄКТІВ НА СИТУАЦІЮ 
ІЗ ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ:

 відсутність довіри до працівників суб’єктів;

 віра в те, що ситуація домашнього 
насильства припиниться сама;

 страх, що після звернення стане ще 
гірше;

 страх розголосу ситуації;

 страх помсти кривдника. 

 жаль до кривдника;

 страх, що після звернення стане ще 
гірше;

 страх розголосу ситуації;

 страх помсти кривдника. 

 надія, що кривдник зміниться;

 відсутність реагування на попередні 
звернення.

62 ПОСТРАЖДАЛІ 
не звертались по допомогу 

до жодного суб’єкта
ЧОМУ?

83 ПОСТРАЖДАЛІ 
зазначили, про наявність випадків коли 
була потреба у зверненні по допомогу, 

але вони не зверталися. 
СЕРЕД ПРИЧИН: 

28

50

124

8 (5,7%) до прокуратури
Звернення стосувалися:
6 щодо притягнення кривдника до 
відповідальності
5 щодо оскарження дій поліції

13 (9,3%) до громадських організацій
Звернення стосувалися:
5 щодо отримання психологічної допомоги
4 отримання правової допомоги
4 отримання гуманітарної допомоги

29 (20,7%) до гарячих ліній/телефонів 
довіри за психологічною та інформаційною 
підтримкою.
13 (9,3%) до центру соціальних служб
3 (2%) до центру соціально-психологічної 
допомоги
3 (2%) до притулку для постраждалих від 
домашнього насильства
2 (1,4%) до мобільних бригад соціально-
психологічної допомоги
Звернення до соціальних структур 
стосувалися:
7 отримання психологічної допомоги 
2 влаштування до притулку
3 захисту прав дитини
7 отримання інформації про існуючі послуги
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З інтерв’ю із експертами:

ЧИ ЗМІНИЛОСЬ РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДКИ ҐЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОГО, В ТОМУ ЧИСЛІ 
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА, У В ЗВ’ЯЗКУ З ВІЙНОЮ? 

Під час окупації було пошкоджено 
дуже багато адміністративних 

будівель, соціальних структур. Не дивлячись 
на те, що вже поступово все відновлюється, 
залишається проблема із кадровим 
забезпеченням через те, що багато фахівців 
виїхали за межі громади, дехто, нажаль, 
загинув. Не вистачає професіоналів в даній 
сфері. Існує проблема із транспортним 
забезпеченням, оскільки люди не мають 
можливості доїхати до місця розташування 
суб’єкту та отримати послугу офлайн, тому 
більшість послуг все ж таки надаються саме 
онлайн, або ж у телефонному режимі.  

психологиня

Спостерігається неналежне 
реагування соціальних служб та 

поліції на випадки домашнього насильства. 
Присутня байдужість до подібних ситуацій. 
Поліція не забезпечує швидкість реагування, 
в тому числі і через кадрові проблеми. 
Необхідно посилювати увагу на сім’ї ВПО, 
серед яких можуть знаходитись чоловіки 
кривдники, які і раніше вчиняли насильство. 

юристка

Реагування значно ускладнилось. 
Нестача кадрів, в тому числі і в 

підрозділах Національної поліції,  відсутність 
мобільної бригади соціально-психологічної 
допомоги ускладнюють швидке та якісне 
реагування на випадки домашнього 
насильства. 

соціальна працівниця

Є певні зміни в реагуванні, по-перше, 
є складнощі у вчасному реагуванні 

на виклики саме на тих територіях, де 
тривають активні бойові дії або на тимчасово 
окупованих територіях.

Також є проблема з виконанням рішень щодо 
відповідальності кривдника за невиконання  
обмежувального припису, оскільки багато 
кривдників є внутрішньо переміщеними 
особами та перебувають на іншій території, 
де не стоять в реєстрах кривдників на обліку 
поліції. 

Також на деяких територіях наявні складнощі 
організаційного характеру: відсутність 
притулків або ж вільних місць в них, де 
могли би перебувати жертви домашнього 
насильства, як правило в таких приміщеннях 
знаходяться внутрішньо переміщені особи.

поліцейський

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
1. Здійснювати постійний моніторинг кількості звернень від постраждалих від 

ґендерно зумовленого, в тому числі домашнього насильства.

2. Вживати заходів із забезпечення належної кількості фахівців суб’єктів, які надають 
допомогу постраждалим від ґендерно зумовленого, в тому числі домашнього 
насильства.

3. Аналізувати випадки ґендерно зумовленого, в тому числі домашнього насильства з 
особливою увагою на групи ризику: сім’ї ВПО, сім’ї, які проживають в деокупованих 
громадах.

4. Посилити інформаційні кампанії щодо прав постраждалих осіб та послуг, які 
надаються постраждалим від ґендерно зумовленого, в тому числі домашнього 
насильства.

5. Забезпечити розміщення в громадських місцях інформації з переліком суб’єктів, які 
надають допомогу постраждалим, їх адресами та телефонними номерами.




