
ПАМ’ЯТКА ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА 

Шановний учень!  Кожна людина має право на особисте життя, на любов 
та піклування, якщо Ваші дії стали причиною порушення цих права ЗНАЙТЕ, 
що незнання законів не звільняє нікого від відповідальності, а вона може 
буди досить суворою. 

Члену сім`ї, який вчинив насильство в сім`ї, службою дільничних інспекторів 
виноситься офіційне попередження про неприпустимість вчинення 
насильства в сім`ї, за умови відсутності в його діях ознак злочину 
передбачених в Кримінальному кодексі України (ст.ст. 121, 122, 125, 126, 
129, 146, 194, 296 – нанесення тілесних пошкоджень та хуліганство), про що 
йому повідомляється під розписку. 

У разі скоєння насильства в сім`ї, після отримання офіційного 
попередження, працівниками міліції за погодженням з начальник 
відповідного органу внутрішніх справ і прокурором виноситься захисний 
припис. Захисним приписом, особі, стосовно якої він винесений, може бути 
заборонено чинити певні дії по відношенню до жертви насильства, а саме: 

• чинити конкретні акти насильства в сім`ї; 

• отримувати інформацію про місцеперебування жертви; 

• вести телефоні розмови з постраждалим від насилля членом сім`ї; 

• отримувати інформацію про місцеперебування потерпілого та ін. 

Закон України «Про попередження насильства в сім`ї розділ ІІІ, ст. 10-13 в 
разі порушення захисного припису, особою, стосовно якої він винесений, 
згідно ст. 17  Кодексу України про адміністративні правопорушення, 
встановлюються такі покарання: 

• накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного 
місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку; 

• якщо особа протягом року була вже піддана адміністративному 
стягненню за вчинення насильства в сім`ї — накладенням штрафу 
від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з 
відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, а вразі, якщо за 
обставинами справи, з урахуванням особи порушника, застосування 
цих заходів буде визнано недостатнім – адміністративний арешт на 
строк до 15 діб. 

Щасливий той, хто щасливий у себе вдома. 

Тож, нехай буде щасливою і Ваша родина! 


