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Служба у справах дітей та сім’ї 
Київської міської державної 
адміністрації

ПРОХОДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ДЛЯ КРИВДНИКІВ
направлено судом на проходження програми 
для кривдників:  строк від 3 місяців до 1 року

проходження програми для кривдників 
за власною ініціативою на добровільній основі

АДРЕСИ ЦЕНТРІВ та СЛУЖБ,  ЩО РЕАЛІЗУЮТЬ ПРОГРАМИ ДЛЯ КРИВДНИКІВ:

«Покарання»
(Витяги  норм ЗУ про покарання за 
домашнє насильство )
ст. 126-1 Кримінального кодексу 
України: «Домашнє насильство»
Домашнє насильство, тобто умисне 
систематичне вчинення фізичного, 
психологічного або економічного 
насильства щодо подружжя – караєть-
ся громадськими роботами на строк 
від ста п’ятдесяти до двохсот сорока 
годин, або арештом на строк до шести 
місяців, або обмеженням волі на строк 
до п’яти років, або позбавленням волі 
на строк до двох років

ст. 151-2 ККУ «Примушування до 
шлюбу»
 Примушування особи до вступу в 
шлюб або до продовження примусово 
укладеного шлюбу, або до вступу у 
співжиття без укладання шлюбу, або 
до продовження такого співжиття, або 
спонукання з цією метою особи до 
переміщення на територію іншої 
держави, ніж та, в якій вона 
проживає, – караються арештом на 
строк до шести місяців або обмежен-
ням волі на строк до трьох років, або 
позбавленням волі на той самий строк.

ст. 153 «Сексуальне насильство»
Вчинення будь-яких насильницьких дій 
сексуального характеру, не пов’язаних 
із проникненням в тіло іншої особи, 
без добровільної згоди потерпілої 
особи (сексуальне насильство) – 
карається позбавленням волі 
на строк до п’яти років

Центр у справах сім’ї та жінок 
“Родинний дім” Голосіївського району

Центр сім'ї Дарницького району

Центр у справах сім'ї та жінок 
Шевченківського району

Центр у справах сім’ї та жінок 
Деснянського району 

Служба у справах дітей та сім’ї 
Дніпровської РДА

Печерський районний у місті Києві 
центр соціальних служб 

Оболонський районний у місті Києві 
центр соціальних служб 

Подільський районний у місті Києві 
центр соціальних служб 

«Центр сім’ї» Солом'янської районної в 
місті Києві державної адміністрації

Центр у справах сім'ї та жінок «Родин-
ний дім» Святошинського району

м. Київ,  просп. Науки, 18 
тел. (044) 524-20-31

м. Київ,  вул. Ялтинська, 14
тел. (044) 567-46-06

м. Київ, вул. Олени Теліги,43
тел. (044) 468-33-19; (044) 468-18-56

м. Київ,  518-73-72;
тел: 096 485 05 38

м. Київ, Харківське шосе, 4-А
тел. (044) 390-11-76

м. Київ, вул. Філатова, 3/1 
тел. (044) 529-71-94, (044) 529-42-30

м. Київ, вул. Йорданська, 7-г 
тел. (044) 419-78-42, (044) 419-94-79

м. Київ, пл. Контрактова, 2
тел. (044) 467-15-33

м. Київ, вул. Уманська, 27, корп. 1, 
тел. (067) 955-08-90; (044) 242-04-20

м. Київ,  вул. Бударіна, 3-б, 
тел. (068) 320-06-76

Графік роботи: 9.00-18.00 (пон.-чет), 
9.00-16.45 (п’ятн.)
Перерва: 13.00-13.45

Графік роботи: 8.00-15.00 (четверг), 
перерва 12.00-13.00

Графік роботи: 9.00-18.00 (пон.-чет.),
9.00-16.45 (п’ятн.)
Перерва: 13.00-13.45

Розклад роботи: п’ятниця 10.00-16.00

Графік роботи: 9.00-18.00 (пон.-чет), 
9.00-16.45 (п’ятн.)
Перерва: 13.00-13.45

Графік роботи: 18.00-20.00 (пон.-чет)

Графік роботи: 10.00-16.00 (вівторок)

Графік роботи: 9.00-18.00 (пон.-п’ятн.)

Графік роботи: 9.00-18.00 (пон.-чет), 
9.00-16.45 (п’ятн.)
Перерва: 13.00-13.45

Графік роботи: 9.00-17.00 (пон.-чет), 
9.00-16.00 (п’ятн.)
Перерва: 13.00-13.45


