
Сексуальне насильство під час воєнного стану.  

Що варто знати і як діяти потерпілим від сексуального 

насильства під час війни? 

Ворожа армія на території України застосовує зґвалтування для 

деморалізації мирного населення. Жертви насильства досить часто не хочуть 

говорити про те, що з ними сталося, оскільки щодо них вчинявся фізичний та 

психологічний тиск, соромляться розповідати про пережите,не вірять у 

можливість покарати винних. Зґвалтування і інші форми насильства є 

найпоширенішими під час воєнного стану. Під час воєнного стану зґвалтування 

відбувається найжорстокішими способами: групові зґвалтування, зґвалтування 

сторонніми предметами, зґвалтування дітей та зґвалтування поєднані із 

застосуванням різних форм фізичного насильства чи катування. 

Як діяти особам, які постраждали від сексуального 

насильства, пов’язаного з воєнними діями та збройним 

конфліктом, чи стали свідками таких злочинів?  

 

Отримати медичну допомогу та зафіксувати стан здоров’я 

можна звернувшись до: 

 медичних установ/закладів або за номером 103; 

 Повідомити про злочин, за можливості попередньо максимально 

задокументувавши його, можна за телефонами: 

 102 – Національна поліція України; 

 15 47 – Урядова гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання та 

протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та 

насильству стосовно дітей; 

 096 755 02 40 – Офіс Генерального прокурора. 

 

Якщо Ви перебуваєте на тимчасово окупованій території рекомендуємо 

звертатись до Офісу Генерального прокурора за вказаним вище номером, а 

також на електронну адресу: conflict2022.ua@gmail.com . 

 

Також інформацію для подальшого розслідування воєнних 

злочинів можна передати через: 

www.warcrimes.gov.ua/ – Офіс Генерального прокурора; 

 

@stop_russian_war_bot – докази передаються в Офіс Генерального прокурора, 

Мін’юст, МЗС; 
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@war_crime_bot – чат-бот Служби безпеки України в Телеграм. 

 

Повідомити про сексуальне насильство та звернутись за 

допомогою також можна за номерами: 

 

 116 111, 0 800 500 225 – Національна дитяча гаряча лінія; 

 

116 123,0 800 500 335 – Національна гаряча лінія з питань запобігання 

насильству в сім’ї, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 

 

Отримати психологічну, правову та консультативну підтримку 

можна звернувшись до: 

єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером:  

0 800 213 102; 

 мобільної бригади соціально-психологічної допомоги; 

(Детальна інформація за посиланням https://www.msp.gov.ua/news/21870.html) 

місцевого управління у справах сім’ї та молоді; 

 центру соціально-психологічної допомоги; 

 денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі. (Повну мапу допомоги дивись тут 

https://rozirvykolo.org/map-of-support/) 

 Для допомоги жінкам та дівчатам, які постраждали від війни, функціонує 

платформа SafeWomenHUB.(Детальна інформація розміщена у Telegram-

каналі та на сторінках у фейсбуці та в інстаграмі) 

 Проект «Розірви коло»: 8 0800 500 335. 

 Психологічна допомога «Розкажи мені»: tellmecomua@gmail.com  

 

Звернутись до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини можна: 

зателефонувавши на гарячу лінію Уповноваженого з понеділка по п’ятницю з 

8:00 до 17:00 за номерами: 0 800 50 17 20 (безкоштовно) або (044) 253 75 89; 

через онлайн-приймальню: https://online.ombudsman.gov.ua  або 

online.ombudsman.gov.ua. Зафіксувати воєнний злочин можна в чат-боті 

Уповноваженого в Телеграм: https://t.me/stop_ru_aggression_bot. 
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