
• розповісти про насильство тим, хто 
може допомогти;

• продумати дії на випадок повторного 
випадку насильства;

• заздалегідь знайти номери телефонів 
місцевих служб, які можуть надати       
необхідну підтримку;

• визначити місце, куди можна піти у      
разі загрози насильства;

• домовитися з сусідами, щоб вони викли-
кали поліцію, якщо почують крики з 
квартири; 

• визначити, що саме з цінних речей варто 
забрати з дому; 

• у безпечному, але доступному місці 
заховати документи, певну суму грошей, 
книжку з номерами телефонів, інші важ-
ливі папери, певний одяг та необхідні 
ліки;

• унеможливити доступ до інформації про 
місце перебування потерпілої особи.

Якщо життя у Вашій сім’ї перетворилося 
на жах, зволікати не варто…

телефонуйте:
102

0-800-500-202
гаряча лінія Національної поліції України

(044) 254-94-88 
гаряча лінія патрульної поліції

м. Києва

0-800-500-335 або 116 123
Національна «гаряча лінія» з попередження 
домашнього насильства, торгівлі людьми та 

ґендерної дискримінації

Національна дитяча «гаряча лінія»
БЕЗКОШТОВНО! АНОНІМНО!

0-800-500-225

116  111
 (безкоштовно з Київстар та lifecell)

Служба у справах дітей та сім’ї
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

(044) 483-45-55
Не стій осторонь!

Київ‑2019

Якщо випадки домашнього 
насильства вже мали місце

НАСИЛЬСТВУ МОЖНА І ПОТРІБНО ПРОТИДІЯТИ!

«Для мене не важливо, на чиєму боці сила, 
важливо те, на чиєму боці право» В. Гюго

     В такому разі Ви маєте бути 
готові протистояти наступним актам 

насильства.

Для цього слід:

#СтопНасильство

Центр публічної 
комунікації та 

інформації

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київська міська 
державна адміністрація)



Голосіївський район
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 58
(044) 289-37-60; (044) 289-38-56

Дарницький район
м. Київ, вул. Ялтинська, 14
(044) 566-73-70

Деснянський район
м. Київ, просп. Маяковського, 21-г
(044) 515-75-76

Дніпровський район
м. Київ, вул. Краківська, 20
(044) 296-80-01, (044) 296-77-75

Оболонський район
м. Київ, вул. Тимошенка, 2-д
(044) 426-47-15

Печерський район
м. Київ ,вул. М. Омеляновича - Павленка, 15
(044) 280-24-44; (044) 280-20-72

Подільський район
м. Київ, вул. Борисоглібська, 14
(044) 425-02-71; (044) 425-00-18

Святошинський район
м. Київ, вул. Гната Юри, 9
(044) 407-25-73

Солом’янський район
м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41
(044) 248-97-90; (044)207-39-34

Шевченківський район 
м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 26/4
(044) 234-89-49

Київський міський центр
соціально-психологічної допомоги
м. Київ, вул. Новодарницька, буд. 26, корпус 1
(044) 566-15-48, ((068 ) 441-9-07

Київський міський центр по роботі з жінками
м. Київ, вул. Ю. Іллєнка, 20
(044) 483-07-13
«телефон довіри»: 1500 (з мобільного)
 та (044) 272-15-00 (зі стаціонарного)
притулок для тимчасового перебування жінок, що зазнали 
домашнього насильства
(адреса конфіденційна)

Центр у справах сім’ї та жінок Деснянського 
району 
м. Києва, тел.: (044) 518-73-72(044) 518-73-72; (096)  485-05-38;
(066 ) 047-96-21
притулок для жінок, які зазнали домашнього
насильства (адреса конфіденційна)

за юридичною допомогою:

Лівобережний київський місцевий центр 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги:
• м. Київ, бульвар Верховної Ради, 33/1;
• вул. Сімферопольська, 5/1

Правобережний київський місцевий центр 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги:
• вул. Єреванська, 32;
• Печерський узвіз, 5

Єдиний телефонний номер системи безоплатної 
правової допомоги

0-800-213-103

Київський міський центр соціальних 
служб для сім’ї,  дітей та молоді

 м. Київ, вул. О. Довженка, 2
(044) 458-27-67; (044) 456-85-54

Голосіївський район 
м. Київ, вул. Маричанська, 5

 (колишня вулиця Андрія Бубнова)
(044) 258-73-32; (044) 257-91-78

Дарницький район
м. Київ, вул. Харківське шосе, 57

(044) 563-05-32

Деснянський район
м. Київ, вул. Сабурова, 8

(044) 515-66-00

Дніпровський район
м. Київ, бульв. Перова, 56

(068)-441-95-65; (050)-922-60-24;
(093)-132-11-16

Оболонський район
м. Київ, вул. Йорданська, 7-г

(044) 426-87-75; (044) 419-94-79

Печерський район
м. Київ, пров. Філатова, 3/1

(044) 529-71-94; (044) 529-65-13

Подільський район
м. Київ, пров. Бондарський, 19

вул. Копилівська, 31
(063) 245-08-27; (066) 154-22-36

Святошинський район
м. Київ, просп. Леся Курбаса, 18-г

(044) 274-74-42

Солом’янський район
м. Київ, вул. М. Кривоноса, 21

(044) 243-75-27; (044) 243-75-24

Шевченківський район
м. Київ, вул. Коперника, 10

(044) 489-55-55; (044) 483-36-06

служб у справах дітей та сім’ї
районних в місті Києві державних адміністрацій:

притулків для постраждалих від домашнього 
насильства:

мережі центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді:

Особа, яка постраждала від домашнього насильства,  може звернутися до:


