
 
 
 
 
 
 
 
          
           Бердичівський місцевий центр з надання 

безоплатої вторинної правової допомоги допоміг добитись видачі обмежуального 
припису, щоб захистити клієнтку від насильства зі сторони колишнього чоловіка. 

Проблема насильства продовжує бути актуальною і значущою для усіх громадян. 
Випадки насильства в сім’ї трапляються досить часто, але про них не прийнято 
говорити. Мовляв, що люди скажуть?  

Такої ж думки і дотримувалась пані Олена. В квітні жітка звернулась до 
Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги і 
розповіла, що її постійно прислідує колишній чоловік. У грудні 2020 року вона 
розлучилась з чоловіком і надіялась, що насильство з його сторонни припиниться, 
однак цього не сталось. Виклики поліції собливо недопомагали, оскільки після того як 
вони йшли насильство продовжувалось. 

Вирішити проблему жінки було призначено фахівця центру Олександра 
Невдовиченко.  

“Довгий час я потерпаю від насильства збоку мого колишнього чоловіка. Це 
почалось ще в 2010 році, коли почали відбуватися перші розлади у нашій сім'ї. Мій 
колишній чоловік постійно застосовував до мене фізичне силу та навіть доходило до 
того, що він хотів мене вбити. В поліцію я тоді не зверталася, оскільки боялася за 
своє життя та життя моєї доньки”, - поділилась пані Олена. 

Вислухавши ситуацію жінки Олександр запропонував підготувати заяву про 
видачу обмежувального припису. І заборонити колишньому чоловікові на строк 6 
місяців: 

- перебувати в місці проживання пані Олени; 
- наближення на 50 метрів до місця проживання, роботи та інших місць частого 

відвідування Олени. 
- заборонити вести телефоні переговори або контактувати з жінкою через інші 

засоби зв'язку особисто або через третіх осіб. 
Вивчивши всі матеріали справи суд задовольнив вимоги. 



Система БПД запускає спеціалізований чат – https://t.me/vulnerableua_bot  для 
надання первинної правової допомоги представникам вразливих до ВІЛ груп 

населення. З якими проблемами туди можна звертатись? 
Онлайн інструмент розробили Координаційний центр з надання правової 

допомоги та Українська фундація правової допомоги за підтримки програми 
“Громадське здоров’я” Міжнародного фонду “Відродження” у межах Ukrainian 
Access to Justice School of Practice. Консультацію в ньому надають юристи, які 
працюють у місцевих центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
(БВПД) та пройшли спеціалізоване навчання з аспектів надання правової допомоги 
представникам вразливих до ВІЛ груп населення. 

Звертатись на онлайн-чат, у першу чергу, варто з правових питань та проблем, 
що були спричинені дискримінацією через соціальний статус, стиль життя, стан 
здоров’я представників вразливих до ВІЛ груп населення. Також тут люди, які 
належать до вразливих до ВІЛ груп населення, отримають консультацію юристів 
щодо: 

o доступу до медичних послуг; 
o вибору або заміни лікаря; 
o вибору закладу охорони здоров’я; 
o збереження медичної таємниці; 
o медичного втручання та права на відмову від медичного втручання; 
o оскарження неправомірних рішень працівників закладів охорони 
здоров’я; 
o неупередженого ставлення під час отримання медичних послуг; 
o поваги честі та гідності під час отримання медичної допомоги; 
o захисту від будь-яких форм дискримінації. 
Переваги чату 
По-перше – вам не треба витрачати час на відвідування центру БВПД. 

Консультацію можливо отримати, знаходячись будь-де, навіть за межами України. 
По-друге – не в кожному офісі є юрист, який пройшов спеціалізоване навчання. У 
чаті ви спілкуєтесь саме з фахівцями, які обізнані щодо найбільш типових проблем, 
з якими стикаються представники вразливих до ВІЛ груп населення. По-третє – 
конфіденційність під час отримання консультації: юристи та інші працівники 
системи БПД не мають інформації щодо ваших персональних даних. Телеграм надає 
тільки ваш унікальний номер, який зазвичай неможливо зв’язати з людиною або 
пристроєм. По-четверте –  ви маєте можливість завантажити фотографії документів, 
отримати приклади заяв або інших документів. 

Важливість сервісу 
Україна посідає одне з перших місць в Європі за кількістю ВІЛ-позитивних 

осіб. Як зазначають спеціалісти, основною зброєю в боротьбі з цією епідемією є 
інформування населення про ВІЛ/СНІД, якісна медична та правова допомога. до 
чого може призвести нехтування проблемами представників вразливих до ВІЛ 
спільнот – дивіться у відео-коментарі директора БО “ВОЛНА” Олега Димарецького: 

Підвищення довіри людей до державних сервісів дасть можливість забезпечити 
рівний доступ до правосуддя та дотримання прав людини, а з іншого боку – 
допоможе державі  контролювати зростання в країні таких захворювань, як гепатит, 
туберкульоз, СНІД.  Комунікація через зручні для людей канали зв’язку у 
майбутньому допоможе налагодити цю довіру. 

https://t.me/vulnerableua_bot
https://ulaf.org.ua/
https://www.irf.ua/
https://ua2j.school/
https://ua2j.school/
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