
Чернігівський обласний центр соціально- 

психологічної допомоги: 
м. Чернігів, вул. Елеваторна, 6, (04622) 5-83-97  

 

Місцеві центри з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги 

http://legalaid.gov.ua/ua/local-centres 

 

Чернігівська область 

❖ Менський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  
      (м. Мена, Сергія Титаренка, 6а) 
❖ Корюківське бюро правової 

допомоги  

     (м. Корюківка, вул. Шевченка, 73) 

❖ Новгород-Сіверське бюро правової 

допомоги (м. Новгород-Сіверський, 

вул.Губернська, 24) 

❖ Семенівське бюро правової 

допомоги  

        (м. Семенівка, вул. Червона Площа, 2) 

❖ Сновське бюро правової допомоги                                

(м. Сновськ, вул. Миру, 51а) 

❖ Коропське бюро правової допомоги 

(смт. Короп, вул. Успенська, 2) 

❖ Сосницьке бюро правової допомоги 

(смт. Сосниця, вул. Троїцька, 32) 

 

❖ Ніжинський місцевий центр з   

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  
            (м. Ніжин, вул. Богуна, 8) 

❖ Бахмацьке бюро правової допомоги  

     (м. Бахмач, вул. Соборності, 42) 

❖ Ічнянське бюро правової допомоги                     

(м. Ічня, вул. Воскресінська, 26) 

❖ Бобровицьке бюро правової 

допомоги (м. Боборовиця, вул. 30 років 

Перемоги, 13) 

❖ Борзнянське бюро правової 

допомоги (м. Борзна, вул. П.Куліша, 100) 

❖ Носівське бюро правової допомоги 

(м. Носівка, вул. Центральна, 20) 

❖ Прилуцьке бюро правової допомоги  

     (м. Прилуки, вул. Гімназична, 94) 

❖ Срібнянське бюро правової 

допомоги (смт. Срібне, вул. Миру, 41а) 

❖ Варвинске бюро правової допомоги 

(смт. Варва, вул. Шевченка, 61) 

❖ Талалаївське бюро правової 

допомоги  

     (смт. Талалаївка, вул. Центральна, 5) 

 

❖ Чернігівський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 
         (м. Чернігів, просп. Миру, 49 а) 

❖ Городнянське бюро правової 

допомоги 

     (м. Городня, вул. Чернігівська,7) 

❖ Славутицьке бюро правової 

допомоги  

       (м. Славутич, квартал Московський, 12) 

❖ Козелецьке бюро правової допомоги 

      (смт. Козелець, вул. Толстого, 34а) 

❖ Ріпкинське бюро правової допомоги 

      (смт. Ріпки, вул. Попудренка, 8-А) 

 
З цим буклетом можна ознайомитись за 

посиланням: 

http://just.cg.gov.ua/index.php?id=23915&tp=1 
 

Буклет підготовлено  

Головним територіальним   

управлінням  юстиції у Чернігівській  

області станом на 31.08.2018 

   у відповідності до законодавства України 

Міністерство юстиції України 

Головне територіальне управління 

юстиції 

у Чернігівській області 
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 Насильство в сім’ї – це не та тема 

яку можна обговорювати жартома. Це 

тема яка несе страх, сором, відчай. На 

жаль, проблема насильства, а особливо 

домашнього насильства є актуальною в 

нашому суспільстві. Про те, говорити та 

вирішити проблему не так просто. 

Оскільки жертви що потерпають від 

насильства в сім’ї настільки емоційно 

скуті, та залякані, що «виносити сміття з 

хати» вони просто бояться. Випадки 

коли члени сім’ї потерпають від 

насильства дуже багато і перш за все що 

повинна зробити жертва – перестати 

звинувачувати себе, думати що це 

норма, а головне звернутися по 

допомогу. 

 Що робити у випадку 

насильства в сім’ї? 

 Насильство в сім’ї – будь-які 

умисні дії фізичного, сексуального, 

психологічного чи економічного 

спрямування одного члена сім’ї по 

відношенню до іншого члена сім’ї, якщо 

ці дії завдають йому моральної шкоди, 

шкоди його фізичному чи психічному 

здоров’ю. 

 Якщо життя у Вашій сім’ї 

перетворилося на жах, зволікати не 

варто. Складіть заздалегідь план своїх 

дій – що робити, куди піти в разі 

небезпеки. Якщо необхідно піти з дому – 

підготуйтесь: зберіть найнеобхідніші 

речі, ліки, одяг, ключі, особисті 

документи та документи, що 

підтверджують Ваші права власності на 

житло, машину тощо. У випадку, якщо з 

Вами будуть діти – також підготуйте все 

необхідне. 

 Визначте не одне, а декілька 

місць, де Ви могли б сховатися, якщо 

підете з дому. Пам’ятайте адреси, 

номери телефонів людей, яким Ви 

можете довіритися у випадку загрози 

вчинення насильства, або організацій, до 

яких маєте намір звернутися. 

 Заздалегідь продумайте можливі 

вирішення важливих юридичних питань, 

якщо Ви зважилися піти та розірвати 

сімейні стосунки – питання спільного 

майна, місця проживання дітей та 

виплати аліментів. Юристи соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді чи 

громадських організацій можуть надати 

вам безкоштовну консультацію, якою 

варто скористатися. 

 Також подумайте про те, як 

уберегти дітей від повторення ситуації 

насильства – домовтеся й підготуйте 

необхідні документи для керівника 

дитячої установи або навчального 

закладу про те, що дітьми опікуєтеся 

тільки Ви і ніхто, крім Вас, не має права 

забирати їх. 

 Якщо Вам чи Вашим дітям уже 

завдали тілесних ушкоджень, 

обов’язково розкажіть про це 

працівникові поліції та зверніться до 

медичної установи. Медичні висновки 

про отримані тілесні ушкодження 

можуть бути вагомим доказом того, що 

сталося. 

 Куди звертатися по допомогу у 

випадку проявів насильства? 

Національна поліція України: тел. 

102; 

      Національна «гаряча лінія» з 

попередження домашнього насильства, 

торгівлі людьми та ґендерної 

дискримінації 0-800-500-335 або 116 123 

(дзвінки в межах України безкоштовні); 

 Національна дитяча “гаряча лінія”: 0 

800 500 225 або 116 111 (для дзвінків з 

мобільного). 

Консультації електронною 

поштою: info@lastrada.org.ua. 

 

Контакти обласних центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 
https://www.msp.gov.ua/news/14911.html 
Чернігівський обласний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді: 

м. Чернігів, вул. Шевченка, 21, (0462) 77-

89-84, 77-89-58, 77-48-25, 24-92-34 

 

Контакти мобільних бригад 

соціально-психологічної допомоги 
https://www.msp.gov.ua/news/14910.html 

 

         Адреси центрів соціально-                      

психологічної допомоги 
https://www.msp.gov.ua/news/14909.html 
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