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ВСТУПНЕ СЛОВО

Вашій увазі пропонується Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, в якій представлено результати системного моніторингу 
стану дотримання громадянських, політичних, економічних, соціальних та куль-
турних прав людини в Україні у 2011 р.

Особливістю цього року стало головування нашої країни у Раді Європи, що 
засвідчило зокрема й визнання наших зусиль у просуванні прав і свобод людини, 
прагнення наблизити їх до європейських стандартів. У рамках цього головування 
під егідою Омбудсмана України в м.Києві були проведені тематичний семінар “Роль 
національних інституцій з прав людини в захисті і просуванні прав людей з обмеже-
ними можливостями”, Міжнародна конференція “Протидія насильству щодо ді-
тей: від окремих дій до комплексних стратегій”, Міжнародний круглий стіл “Ство-
рення Національного превентивного механізму проти тортур в Україні”.

Набутий міжнародний досвід є надзвичайно важливим для підготовки 
України до головування в ОБСЄ у 2013 р. 

Водночас протягом минулого року посилилась увага міжнародної спільноти, 
передусім ПАРЄ та Європарламенту, до стану дотримання прав і свобод людини в 
Україні, взятих нашою країною міжнародних зобов’язань. 

Наслідки глобальної фінансово-економічної кризи продовжували також нега-
тивно впливати на забезпечення прав людини в світі та Україні. У людей загостри-
лося почуття несправедливості щодо намагань перекласти тягар кризи на плечі 
найбідніших верств населення: найманих працівників, пенсіонерів, соціально-не-
захищених. Тому громадяни України стали частіше зверталися за захистом своїх 
прав до Омбудсмана України.  У 2011 р. до Уповноваженого з прав людини звер-
нулися 164 тис. осіб – удвічі більше, ніж у 2010 році.  

Основою комплексного аналізу фактів порушення конституційних прав і сво-
бод людини є саме звернення до Уповноваженого з прав людини громадян Укра-
їни, осіб без громадянства, іноземців та біженців. Цій важливій темі присвячено 
перший розділ доповіді “Конституційне право на звернення до Уповноваженого з 
прав людини”.

Уперше в окремому розділі доповіді докладно висвітлено співпрацю Уповно-
важеного з прав людини з Президентом України, Кабінетом Міністрів Украї-
ни, органами державної влади та місцевого самоврядування щодо забезпечен-
ня конституційних прав і свобод людини. 

Актуальні питання захисту інтересів людини, поваги до її гідності та честі 
знайшли відображення в розділах “Економічні, соціальні та культурні права” і 
“Громадянські та особисті права”.
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В окремі підрозділи винесені питання забезпечення права людини на свободу 
та особисту недоторканність, доступу до публічної інформації та захисту персо-
нальних даних. Ґрунтовно, і також уперше в окремому розділі, висвітлені про-
блеми вільного доступу до Інтернету.

Як і раніше, документ містить аналіз таких питань, як забезпечення трудових 
прав людини, її права власності на землю, прав на охорону здоров’я, на житло, на 
належне довкілля, на освіту тощо.

Окремі розділи доповіді  присвячені аналізу захисту прав дітей та забезпе-
ченню рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. 

Розділ “Захист прав окремих груп населення”, де традиційно розглядаються 
питання захисту прав чорнобильців, інвалідів, пенсіонерів,  військовослужбовців 
та членів їхніх сімей, трудових мігрантів, доповнено результатами моніторингу 
стану забезпечення прав національних меншин в Україні.

Відповідно до вимог Закону України “Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини” в Доповіді наведені конкретні випадки порушень прав і свобод 
людини, які потребували вжиття Уповноваженим з прав людини заходів, актів ре-
агування, а також результатів перевірок, зокрема і візитів без попередження, здій-
снених особисто Уповноваженим.

Щорічну доповідь  уперше доповнюють першоджерела – акти реагування і 
звернення Уповноваженого з прав людини до органів влади з найактуальніших пи-
тань, зокрема, соціального захисту ветеранів і дітей війни, чорнобильців, інвалі-
дів, дітей-сиріт; дотримання прав людини в місцях позбавлення волі; припинення 
зловживання суддями та правоохоронцями правом на арешт; довготривалого до-
судового ув’язнення; забезпечення ґендерної рівності; запобігання торгівлі дітьми 
тощо.

Кожен розділ Щорічної доповіді містить аналітичні висновки і конкретні ре-
комендації щодо шляхів поліпшення стану забезпечення прав і свобод людини в 
Україні та дотримання прав окремих груп її населення з чіткою орієнтацією на 
відповідність міжнародним і європейським стандартам. Досягти їх, на переконан-
ня Уповноваженого з прав людини, можливо за умови усвідомлення органами дер-
жавної влади та місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами 
усіх рівнів пріоритетності прав людини як загальнолюдської цінності і фундамен-
тальної конституційної вимоги. 

Вектор об’єднання зусиль, політична воля і професіоналізм усіх державних 
структур мають бути спрямовані на забезпечення законних прав та інтер-
есів людини, пошук гідних відповідей на суворі виклики сьогодення, зміцнення 
конституційних засад держави, утвердження верховенства права, принципів соці-
альної справедливості, захисту демократичних надбань народу України.

Щиро сподіваюсь, що нинішня Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини сприятиме підвищенню правової свідомості по-
садовців, політиків, правозахисників, усіх громадян, кращому розумінню кож-
ним із нас демократичних цінностей, посиленню гарантій дотримання прав 
і свобод людини, принципу верховенства права в нашій країні, що є альфою і 
омегою консолідації українського суспільства на його стратегічному шляху до 
демократії.
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1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ  
ДО УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ

1.1. Розгляд звернень щодо захисту прав і свобод людини

Конституцією України (ст.40) закріплено право кожного направляти пись-
мові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, місцево-
го самоврядування, їх посадових і службових осіб, які зобов’язані розглядати 
ці звернення, вживати відповідних заходів реагування і надавати людині об-
ґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Така конституційна норма 
допомагає громадянам реалізовувати свої конституційні права, поновлювати 
порушені права, а також є одним з важливих засобів здійснення конституцій-
них владних повноважень.

Водночас ст.55 Конституції України надано право кожному звертатися за за-
хистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 
При цьому метою започаткування нового конституційного органу було не ство-
рення додаткової установи для прийому заяв та скарг, а запровадження за між-
народним і європейським досвідом унікальної інституції, яка має захищати 
законні права окремих громадян і суспільства у цілому щодо забезпечення 
верховенства права та справедливості.

При цьому діяльність Уповноваженого з прав людини лише доповнює існую-
чі засоби захисту конституційних прав і свобод людини, зокрема суди та право-
охоронні органи, не відміняючи і не переглядаючи компетенцію органів влади, 
які за Конституцією України забезпечують захист та поновлення порушених 
прав і свобод. Тобто Уповноважений з прав людини, або, як його зазвичай на-
зивають у світі, – омбудсман, за своїм характером є субсидіарною, допоміжною 
інституцією захисту прав людини. А основним інструментом захисту або по-
новлення порушених прав людини є акти реагування і звернення Омбудсмана 
до органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб.

Розглядаючи звернення конкретних осіб, Уповноважений з прав людини вияв-
ляє й системні порушення прав та свобод людини і вносить органам влади відпо-
відні рекомендації щодо шляхів поновлення цих прав, зокрема, суб’єктам права 
законодавчої ініціативи – щодо внесення відповідних змін до законодавства. Зва-
жаючи на це, розгляд Уповноваженим з прав людини звернень громадян України, 
іноземців та осіб без громадянства є однією з найважливіших його функцій.
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З початку діяльності інституту Уповноваженого з прав людини своїм 
конституційним правом на звернення до Уповноваженого скористалися 
1 млн 274 тис. осіб. У 2011 р. до Уповноваженого з прав людини звернулися 
за захистом своїх конституційних прав 164 тис. осіб (табл. 1.1.1), що удвічі 
більше, ніж у попередньому році.

Найбільше письмових звернень надійшло до Уповноваженого з прав лю-
дини у 2011 р. з Донецької області  – 10,8% загальної кількості звернень, 
з м.Києва  – 9,9%, Дніпропетровської області  – 6,9%. Збільшилась кількість 
звернень порівняно з 2010 р. з Тернопільської, Рівненської, Волинської, Полтав-
ської, Київської, Луганської, Сумської областей. Водночас зменшилась їх кіль-
кість з Одеської, Львівської, Миколаївської та Херсонської областей (табл. 1.1.2). 

Аналіз кількості звернень громадян у розрахунку на 10 тис. населення за-
свідчує, що при середньостатистичному показнику по Україні  – 5,0 – най-
більше звернень надійшло до Уповноваженого з прав людини з Волині – 9,1, 
м.Києва – 9,0 та Рівненської області – 7,8. Значно меншим від 2,6 до 3,5 є цей 
показник по Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій та Закарпатській об-
ластях.

Законодавством України не передбачено отримання звернень грома-
дян в електронній формі, як у інших країнах, зокрема Російській Федерації. 

Таблиця 1.1.1. Звернення до Уповноваженого з прав людини у 2010–2011 рр. 

№ 
п/п Характер звернень 2010 р. 2011 р. 

1 

Надійшло письмових звернень: 21 810 25 276

у т.ч. індивідуальних,
зокрема електронною поштою

19 838
357

22 403
629

колективних 1972 2666

2

З письмовими зверненнями звернулися осіб,
серед них: 70 893 153 757

громадян України 70 448 152 818

іноземних громадян 433 919

осіб без громадянства 12 20

3 
Прийнято на особистому прийомі: 6342 5242

у т.ч. з виїздом на місце 1696 817

4 Кількість осіб, які звернулися за телефоном 
гарячої лінії 5100 5147

Усього осіб, які звернулися до Уповноваженого 82 335 164 146
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Регіон

2010 р. 2011 р.

Загальна 
кількість
звернень

З розрахунку 
на 10 тис. 
населення

Загальна 
кількість
звернень

З розрахунку 
на 10 тис. 
населення

АР Крим 1172 6,0 1271 6,5

Вінницька 657 4,0 695 4,3

Волинська 542 5,2 941 9,1

Дніпропетровська 1473 4,4 1752 5,3

Донецька 1965 4,4 2691 6,1

Житомирська 637 5,0 669 5,3

Закарпатська 353 2,8 434 3,5

Запорізька 840 4,7 904 5,0

Івано-Франківська 268 1,9 355 2,6

Київська 734 4,3 858 5,0

Кіровоградська 406 4,0 438 4,4

Луганська 802 3,5 1019 4,5

Львівська 880 3,5 863 3,4

Миколаївська 661 5,6 564 4,8

Одеська 1874 7,8 1176 4,9

Полтавська 514 3,4 742 5,0

Рівненська 452 3,9 904 7,8

Сумська 365 3,1 432 3,7

Тернопільська 225 2,1 483 4,5

Харківська 1208 4,4 1225 4,5

Херсонська 419 3,8 394 3,6

Хмельницька 507 3,8 624 4,7

Черкаська 489 3,8 507 4,0

Чернівецька 208 2,3 310 3,4

Чернігівська 461 4,2 652 6,0

м.Київ 2444 8,8 2516 9,0

м.Севастополь 256 6,7 259 6,8

Усього по Україні 21 340 4,7 23678 5,0

Таблиця 1.1.2. Загальна кількість письмових звернень до Уповноваженого 
з прав людини у 2010–2011 рр. по регіонах України, а також у розрахунку на 
10 тис. населення



8

Проте Уповноважений з прав людини прийняла рішення розглядати звер-
нення, надіслані в сучасній, зручній та не затратній для заявників формі 
електронних документів. Якщо у 2010 р. електронною поштою Омбудсманом 
України було отримано 357 звернень, то у 2011 р. – 629 (див. табл. 1.1.1). Також 
до Уповноваженого наді йшло електронною поштою понад 480 повідомлень від 
міжнародних організацій, омбудсманів різних країн світу тощо.

Спостерігається зростання кількості колективних звернень та осіб, що 
їх підписали. У 2011 р. до Уповноваженого з прав людини надійшло 2666 таких 
звернень, і під ними поставили свої підписи 130 945 осіб, що значно більше, 
ніж у 2010 р., коли надійшло 1972 колективних звернення за підписом 50 755 
осіб (див. табл.1.1.1).

Це – тривожна тенденція, оскільки в колективних зверненнях порушуються 
найбільш гострі питання сьогодення. Зокрема, у більшості таких звернень до 
Омбудсмана України, йдеться про порушення права на працю, соціальний за-
хист, охорону здоров’я та медичну допомогу, на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля, прав віруючих. Водночас ці звернення свідчать, що брутальні сис-
темні порушення згуртовують громадян на колективний опір і боротьбу за свої 
конституційні права. 

Так, до Уповноваженого з прав людини звернулися працівники ПАТ “Трест 
Луганськшахтопроходка” щодо погашення заборгованості із заробітної пла-
ти, загальна сума якої на 10 листопада 2011 р. становила 23,9 млн грн. Омбуд-
сманом України було відкрито провадження про порушення прав людини та 
направлено звернення міністрові енергетики та вугільної промисловості Укра-
їни Ю.Бойку щодо розв’язання цієї проблеми та поновлення конституційного 
права працівників підприємства на отримання винагороди за працю. 

Як поінформував 21 грудня 2011 р. Уповноваженого перший заступник мі-
ністра енергетики та вугільної промисловості І.Попович, частково кошти у 
розмірі 4,87 млн грн вже перераховані, зокрема в повному обсязі погашено 
заборгованість із заробітної плати працівникам ПАТ “Трест Луганськшахто-
проходка”, які були задіяні на будівництві шахти №10 “Нововолинська”. Про-
вадження Уповноваженого з прав людини у цій справі триває до остаточного 
погашення заборгованості перед людьми. 

Аналіз Уповноваженого свідчить, що значна кількість звернень щодо по-
рушення прав людини спричинена передусім зневажливим, бюрократич-
ним ставленням до потреб людини з боку посадових осіб органів державної 
влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних 
форм власності.

Ось що пише ветеран з м.Борисполя Київської області Степан Бусло у 
своєму зверненні до Уповноваженого з прав людини: “Я не маю власного жит-
ла, і, користуючись своїм правом щодо його позачергового одержання, зіткнув-
ся з тим, що вимушений виборювати його у влади, за якою стоять люди, які 
живуть зараз у мирний час, за який я воював. Я пройшов нелегкий путь з 1941 
по 1945 роки, захищаючи державу, співвітчизників, навіть тих, які у теперіш-
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ній час порушують вимоги чинного законодавства стосовно забезпечення мене 
житлом.

Я пройшов війну, був учасником параду на Червоній площі в Москві 
07.11.1941 р., учасником параду Перемоги на Червоній площі 24.06.1945 р., 
одержав ордени та медалі.

Прошу Вас вжити заходів з припинення порушення законодавства щодо мене”.
У таких випадках Омбудсман України, безперечно, відкриває провадження 

про порушення прав і свобод людини. Бориспільський міський голова повідо-
мив, що вживатиме усіх заходів для забезпечення права ветерана війни на жит-
ло відповідно до законодавства. Провадження триває. 

У 6947 письмових зверненнях до Уповноваженого з прав людини, або 20,2% 
їх загальної кількості, оскаржувались дії та бездіяльність судів (табл. 1.1.3). 
З цих питань до Уповноваженого зверталися в першу чергу мешканці Доне-
цької, Дніпропетровської, Харківської областей та АР Крим.

Прикро, що, як і в попередні роки, залишається значною кількість звернень 
до Уповноваженого з прав людини на порушення прав, у багатьох випадках – 
брутальним чином, працівниками органів Міністерства внутрішніх справ 
України. Так, якщо у 2010 р. до Уповноваженого надійшло 4153 звернення 
стосовно працівників органів МВС України, то у 2011 р. таких звернень було 
4817, або 14,0% загальної кількості. 

Дії чи бездіяльність працівників органів прокуратури оскаржувались у 2011 р. 
у 3959 зверненнях громадян до Уповноваженого (у 2010 р. – 2831). Ось типовий 
приклад. До Уповноваженого звернулася Надія Штангрет з с.Мартинівки Ко-
беляцького р-ну Полтавської області, яка повідомила, що її синові Ростиславу 
Штангрету працівники міліції Кобеляцького району завдали тілесних ушкоджень 
середнього ступеня тяжкості. Проте прокуратура району 12 разів відмовляла в 
порушенні кримінальної справи проти винних осіб. За цим зверненням відкрито 
провадження Уповноваженого у справі про порушення права Р.Штангрета на 
особисту недоторканність, наразі здійснюється відповідна перевірка.

Збільшилась порівняно з 2010 р. кількість скарг на дії чи бездіяльність 
посадових осіб міністерств юстиції,  охорони здоров’я, соціальної політики 
України та їх регіональних підрозділів, Державної пенітенціарної служби 
України, Пенсійного фонду України.

Невиконання протягом тривалого часу норм чинних законів України щодо 
захисту соціально вразливих категорій населення України – “дітей війни”, 
“чорнобильців”, “афганців” спричинило протягом минулого року надходження 
до Уповноваженого з прав людини на третину більше скарг на діяльність Вер-
ховної Ради України: 2742 у 2011 р. проти 2056 у 2010 р.

Майже удвічі – з 271 до 519 – зросла кількість скарг на свавілля банківських 
установ, які за рахунок ущемлення інтересів людини намагаються долати на-
слідки фінансової кризи. 
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Органи влади й інші організації та  
установи, на які скаржаться заявники

2010 р. 2011 р.

Кількість 
п о в і д ом -
лень

% від 
загальної 
кількості

К ількість 
п о в і д о м -
лень 

% від 
загальної 
кількості

Суди України 5564 18,6 6947 20,2

Міністерство внутрішніх справ України 4153 13,9 4817 14,0

Прокуратура України 2831 9,4 3959 11,5

Верховна Рада України 2056 6,9 2742 8,0

Кабінет Міністрів України 2408 8,2 1862 5,4

Державна пенітенціарна служба України 1224 4,1 1507 4,4

Органи місцевого самоврядування 1315 4,4 1403 4,1

Пенсійний фонд України  929 3,1 1408 4,1

Міністерство юстиції України 920 3,1 1177 3,4

Міністерство соціальної політики  
України і регіональні управління  906 3,0 1091 3,2

Міністерство охорони здоров’я  
і регіональні управління 866 2,9 1098 3,2

Місцеві державні адміністрації 674 2,2 719 2,1

Державні і комунальні підприємства 633 2,1 749 2,2

Банківські установи 271 0,9 519 1,5

Недержавні підприємства 378 1,3 434 1,3

Міністерство оборони України 274 0,9 264 0,8

Міністерство освіти і науки, 
молоді і спорту України 182 0,6 232 0,7

Державна податкова служба 938 3,2 165 0,5

Інші 3356 11,2 3225 9,4

Усього повідомлень 29 878 100 34 318 100

Таблиця 1.1.3.  Скарги на органи влади та інші установи за зверненнями 
громадян до Уповноваженого з прав людини у 2010–2011 рр. 
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У ст.24 Конституції України проголошено, що громадяни мають рівні 
конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути 
привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Проте порушення 
права на рівність виникає не тільки в результаті усвідомленої дискримінації 
окремих осіб або їх груп, а й унаслідок надання іншим особам або їх групам 
особливих переваг і привілеїв.

Конституційне право на рівність передусім передбачає рівність можли-
востей. Ті ж, у кого можливості через об’єктивні причини обмежені, повинні 
отримати від держави певну підтримку, захист і пільги. Такі дії держави мають 
розглядатися як механізм забезпечення на практиці реальної рівності. 

Такий компенсаційний механізм діє, зокрема, щодо осіб з обмеженими мож-
ливостями, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, ветеранів бойових дій 
тощо. У таких випадках пільги надаються з метою компенсації нерівності кон-
кретних осіб або груп порівняно з рештою громадян. Ці права мають регла-
ментуватися законом. Водночас будь-які пільги, що надаються поза законом, 
довільно, не можуть не розглядатися як порушення права на рівність, тобто як 
дискримінація.

Головна властивість дискримінації – її присутність як складової прак-
тично в будь-якому порушенні прав і свобод людини. Це робить принцип 
рівноправності тим ключовим критерієм, через призму якого потрібно розгля-
дати проблеми дотримання прав і свобод людини в країні. Саме такий принцип 
закладено у класифікаторі звернень до Омбудсмана України щодо аналізу 
повідомлень про порушення прав і свобод людини.

Моніторинг Уповноваженого свідчить, що, як і раніше, найбільша кіль-
кість повідомлень стосується порушення громадянських прав – 56,2% 
загальної кількості повідомлень, що містилися у зверненнях (табл. 1.1.4). 
Йдеться, зокрема, про право на справедливий судовий захист, свободу від по-
рушень прав людини працівниками правоохоронних органів, дотримання прав 
осіб, позбавлених волі. 

Збільшилася порівняно з 2010 р. частка повідомлень про порушення соціаль-
них прав  з 15,9% до 16,7% у 2011 р. Громадяни скаржаться на неправомірне 
позбавлення пільг і компенсацій, встановлених чинним законодавством, пору-
шення при призначенні та перерахунку пенсій, наданні матеріальної допомоги 
та субсидій, незабезпечення належних виплат матерям-героїням тощо. Багато 
людей повідомляють про порушення конституційного права на надання якісної 
безоплатної медичної допомоги. 

На третьому місці – 13,8% – повідомлення про порушення економічних прав 
громадян. І хоча загальна кількість таких повідомлень у 2011 р. порівняно з 
2010 р. майже не змінилась, кількість повідомлень щодо порушення права на 
працю та належну і своєчасну її оплату, споживачів на якісну і безпечну про-
дукцію та послуги, на землю продовжує зростати.



12

Порушені права

2010 р. 2011 р.

К-ть
повідомлень

% від 
загальної 
кількості

К-ть
повідомлень

% від 
загальної 
кількості

Громадянські права, у т. ч.: 16 705 54,3 19 447 56,2

право на судовий захист прав і свобод 
людини 6939 22,6 7970 23,0

свобода від порушень прав працівниками 
правоохоронних органів 5450 17,7 6168 17,8

права засуджених 1342 4,4 1569 4,5

Економічні права, у т. ч.: 4760 15,5 4787 13,8

право власності 2207 7,2 1951 5,6

право на працю 1228 4,0 1286 3,7

право споживачів на якісну і безпечну  
продукцію та послуги 751 2,4 900 2,6

право на землю 454 1,5 533 1,5

Соціальні права, у т. ч.: 4894 15,9 5771 16,7

право на соціальний захист 1713 5,6 1973 5,7

право на пенсію 1002 3,3 1196 3,5

право на житло 1190 3,9 1255 3,6

право на охорону здоров’я, медичну  
допомогу та медичне страхування 685 2,2 972 2,8

Особисті права, у т. ч.: 4015 13,1 4017 11,6

права на свободу та особисту 
недоторканність 1484 4,8 1858 5,4

невід’ємне право на життя 1207 3,9 1368 4,0

право на повагу до людської гідності 796 2,6 1161 3,4

Політичні права 337 1,1 549 1,6

Культурні права  29 0,1 39 0,1

Усього повідомлень 30 740 100 34 610 100,0

Таблиця 1.1.4. Види порушених прав за письмовими зверненнями громадян 
до Уповноваженого з прав людини у 2010–2011 рр. (без урахування колективних 
звернень віруючих, отриманих під час проведення протестних акцій)
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Доволі значною – 11,6% – залишається частка повідомлень про порушення 
особистих конституційних прав. Найбільш типовими є скарги про порушен-
ня права на особисту недоторканність людини – застосування тортур, іншого 
жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи по-
карання, а також на втручання держави в особисте і сімейне життя громадян.

У 549 повідомленнях, або 1,6% їх загальної кількості, йшлося про порушен-
ня політичних прав. 

Детальний аналіз зазначених порушень прав громадян, зокрема порівняно з 
2010 р., робиться в окремих розділах Доповіді.

Понад 13% усіх звернень до Уповноваженого з прав людини надійшло у 
2011 р. від родин пенсіонерів, 9% – інвалідів, 3,4% – від “дітей війни”. Біль-
шість представників цих категорій населення залишається за межею бідності 
через стрімке зростання цін на продовольчі та промислові товари, підвищення 
тарифів на комунальні послуги тощо. Для багатьох з них недоступні якісні хар-
чування та медичне обслуговування, необхідні ліки, заклади культури і освіти, 
житло, інші життєво потрібні речі. 

Водночас через бідність багато хто з них не може захистити свої права у 
суді, добитися виконання судового рішення тощо. Тому Уповноважений з прав 
людини особливу увагу приділяє захисту саме зазначених категорій населення. 
І ці люди відповідають вдячністю за проявлену турботу.

Ось що написав у своєму листі 32-річний інвалід ІІІ групи Віталій Скуб-
ко з м.Жигайлівки Тростянецького району Сумської області Омбудсману 
України: 

“Дозвольте висловити свою найщирішу вдячність за Вашу допомогу у ви-
рішенні питання стосовно сплати присуджених на мою користь грошових ко-
штів у повному обсязі.

Я щиро дякую Вам за те, що Ви захистили мої права і законні інтереси на 
законних підставах. Завдяки Вашій підтримці, милосердю, я не був кинутий 
напризволяще (адже я був у відчаї й розпачі). Я вдячний Богові за те, що в та-
кий скрутний і важкий для мене час знайшлася така людина як Ви, яка змогла 
допомогти, відкрила мені віру й сили в майбутнє. Дякую Вам за те, що Ви зна-
ходите можливості і сили допомагати таким простим людям, як я.

Ваша допомога – це вагомий внесок у розвиток нашої держави України й, 
безсумнівно, відчутна підтримка знедоленим і тим, що потребують допомоги. 
Надаючи допомогу, Ви даруєте людям радість, тепло і надію...”

Хоча Законом України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини” й не передбачено права юридичних осіб на звернення до Уповноваже-
ного з прав людини, такі звернення ж розглядаються як неприйнятні, оскільки 
в переважній більшості вони стосуються долі окремої людини, яка потребує за-
хисту. У 2011 р. до Уповноваженого з прав людини надійшло 696 звернень від 
юридичних осіб, що на 15 % більше, ніж у 2010 р. (табл. 1.1.5).

Так, 26 травня 2011 р. до Уповноваженого з прав людини надійшло звернення 
з Адміністрації Президента України, від радника Президента України  Олени Лу-
каш. Вона поінформувала, що до Адміністрації Президента України звернулися 
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представники засобів масової інформації щодо захисту малолітнього Романа Ко-
вальчука. Як повідомили журналісти, ця дитина сирота. Півроку тому у хлопчика 
померла мати, а нещодавно пішла з життя й опікун дитини – його бабуся. Романа 
було передано єдиній родичці – 76-річній прабабусі. Мешкають вони у квартирі, 
що належала померлим матері та бабусі дитини. Проте у шахрайський спосіб 
дитину з прабабусею намагалися позбавити цього єдиного житла.

Уповноваженим з прав людини було відкрито провадження у цій справі. 
Представники Уповноваженого здійснили перевірку з виїздом на місце. В ході 
провадження було забезпечено захист житлових прав дитини і її опікуна, орга-
нізовано медичне забезпечення, надано матеріальну допомогу. Справа продо-
вжує перебувати на контролі Уповноваженого з прав людини.

Інший приклад. 4 жовтня 2011 р. до Уповноваженого з прав людини надійшло 
звернення Української іноземної юридичної колегії “Укрінюрколегія” щодо 
захисту заарештованих в Угорщині громадян України Едуарда Усікова та Інни 
Натаріної, щодо яких мали місце факти дискримінації під час провадження 
слідства та обрання міри запобіжного заходу. Український Омбудсман зверну-
лась за допомогою у цій справі до свого колеги Парламентського комісара з 
громадянських прав Угорської Республіки. У результаті спільних дій наші спів-
вітчизники були звільнені з-під варти.

12 вересня 2011 р. до Уповноваженого з прав людини звернувся директор 
ПП “Центр лінгвістики для дітей та юнацтва “Академія” І.Беднарська з 
м.Києва щодо порушення права дітей на позашкільне навчання за гуманітар-

2010 р. 2011 р.

– центральні органи державної влади 45 13

– місцеві органи влади 15 33

– приватні підприємства 52 50

Громадські організації у т.ч.: 302 417

– правозахисні організації 26 47

– політичні партії 9 11

– засоби масової інформації 9 22

– омбудсмани інших країн 3 25

– інші організації 112 78

Усього 495 696

Таблиця 1.1.5. Кількість звернень юридичних осіб до Уповноваженого з прав людини 
у 2010–2011 рр.
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ним напрямом. За результатами звернень Уповноваженого з прав людини до 
місцевих органів влади Центр відновив свою діяльність.

Відповідно до ст.17 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини” саме відкриття Уповноваженим провадження у справі 
про порушення прав і свобод людини є одним з головних засобів їх поновлен-
ня, особливо коли йдеться про низку проблем, які людина не в змозі самостійно 
долати. Так, Уповноваженим з прав людини було відкрито провадження у 
справі про порушення прав сім’ї Конопльових, зокрема Алли Конопльової, 
вдови 70-річного шахтаря Геннадія Конопльова, який загинув у Донецьку 
27 листопада 2011 р. під час акції протесту чорнобильців. Загиблий шах-
тар, який більшу половину свого життя  віддав роботі на шахті, мав намір 
зустрітися з Омбудсманом України, щоб відновити справедливість у справі 
про загибель у березні цього року 38-річної невістки Олени – матері двох 
неповнолітніх дітей.

16 грудня 2011 р. відбулася зустріч Уповноваженого з прав людини з 
А.Конопльовою, яка розповіла, що водій, який зробив смертельний наїзд на 
невістку, коли вона поверталася з роботи, виявився співробітником відділу 
державної автоінспекції Добропільського відділення міліції Донецької об-
ласті, досі він не притягнутий до відповідальності, оскільки з моменту аварії 
знаходиться в розшуку. Як стверджують потерпілі у  ДТП, він був за кермом 
в стані сильного алкогольного сп’яніння. Г.Конопльов глибоко переживав цю 
втрату і до останніх днів як міг добивався, щоб винуватця трагедії, який  оси-
ротив двох неповнолітніх дітей, було знайдено і справедливо покарано. 

А.Конопльова розповіла Уповноваженому з прав людини й про інші не-
прості проблеми, пов’язані із захистом соціально-економічних прав сім’ї. 
Йшлося, зокрема, про призначення онукам пенсії  у зв’язку з втратою го-
дувальника, яка чомусь виявилася удвічі меншою, ніж належить. Також іс-
нує потреба забезпечення необхідних виплат з відшкодування матеріального 
і морального збитків та вжиття  інших заходів щодо підвищення загального 
рівня забезпеченості сім’ї Конопльових.  

Омбудсман України взяла під особистий контроль розв’язання усіх пору-
шених проблем. Уповноважений з прав людини зустрілася з Генеральним 
прокурором України В.Пшонкою і знайшла розуміння щодо забезпечення 
неупередженого й об’єктивного розслідування обставин загибелі у ДТП 
Олени Конопльової і проведення активних дій з розшуку винуватця цієї 
трагедії.

Як поінформував 23 січня 2012 р. Уповноваженого з прав людини Генераль-
ний прокурор України В.Пшонка, органами прокуратури проводиться низка 
слідчих дій, спрямованих на встановлення істини у справі, зокрема, прокура-
турою Донецької області в порядку ст.14 Закону України “Про оперативно-
розшукову діяльність” надано вказівки УВБ у Донецькій області ДВБ МВС 
України щодо заходів по розшуку обвинуваченого у загибелі О.Конопльової 
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колишнього працівника Добропільського МВ ГУМВС України в Донецькій 
області О.Ісакова.

Вважаючи, що матеріали пенсійних справ членів сім’ї Конопльових вима-
гають ретельної перевірки, Уповноважений оперативно направила відповід-
ні акти реагування до керівництва Пенсійного фонду України. 

Колектив Секретаріату Уповноваженого з прав людини власним коштом 
надав матеріальну допомогу сім’ї Г.Конопльова. Провадження Уповноваже-
ного з прав людини у цій справі триває.

Загалом у 2011 р. за зверненнями громадян України, іноземців та осіб без 
громадянства та за власною ініціативою Уповноваженого з прав людини 
було відкрито 2679 проваджень Уповноваженого. У середньому проваджен-
ня відкривалися за 10,6% звернень від їх загальної кількості. Частина прова-
джень Уповноваженого, які не були завершені в 2011 р., залишилися у нього на 
контролі у наступному році.

Уповноважений відповідно до чинного законодавства направляє частину 
звернень до органів державної влади і місцевого самоврядування, які від-
повідно до Конституції України і чинного законодавства відповідальні за забез-
печення або поновлення тих чи інших прав і свобод людини та у компетенції 
яких виконання порушених у зверненні питань. У 2011 р. було надіслано за 
належністю 6419 таких звернень (25,4% їх загальної кількості). При цьому 
Уповноважений вимагає від посадових осіб виправити допущені порушення та 
поновити права заявників. Розгляд цих звернень обов’язково контролюється 
Уповноваженим з прав людини. 

На жаль, у деяких випадках Уповноваженому з прав людини доводилося 
отримувати від органів державної влади, місцевого самоврядування, їх поса-
дових осіб формальні бюрократичні відписки. Тому Уповноважений змушена 
була направляти повторні звернення, підкріплюючи свою позицію нормами 
Конституції України, чинного законодавства та міжнародними стандартами.

Протягом 2011 р. до різних органів, установ та організацій, їх посадових і 
службових осіб було направлено Уповноваженим або за її дорученням 9891 
звернення.

Як відомо, лише в липні 2011 р. було прийнято Закон України “Про безо-
платну правову допомогу”, до цього ж громадяни фактично були позбавлені 
реального права на таку допомогу. Тому Омбудсманом України невипадково 
під час розгляду звернень надається допомога у вигляді кваліфікованих юри-
дичних консультацій, порад щодо використання альтернативних засобів 
правового захисту в кожному конкретному випадку. У 2011 р. при розгляді 
11 982 звернень (47,4% загальної кількості) заявникам були роз’яснені вимоги 
чинного законодавства та заходи, яких вони можуть вжити для поновлення сво-
їх прав.

Уповноважений відповідно до ст. 17 Закону України “Про Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини” була вимушена відмовити у розгляді 
929 звернень, або 3,7% від загальної кількості, через їх невідповідність вста-
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новленим чинним законодавством вимогам. Заявникам у цій ситуації була на-
правлена мотивована відповідь щодо причин такої відмови.

При розгляді отриманих звернень Омбудсман України використовувала весь 
спектр наданих законом прав, у тому числі направляв до судів заяви на захист 
прав і свобод заявників; особисто або через свого представника брала участь 
у судових засіданнях; зверталася до Конституційного Суду України з відповід-
ними поданнями. Більш конкретно ці питання будуть розглянуті у наступних 
розділах Доповіді. 

Стан дотримання прав людини в країні яскраво відображає напружену ро-
боту громадської приймальної та “гарячої лінії” Уповноваженого з прав 
людини. 

Протягом 2011 р. до громадської приймальні звернулися особисто 4425 гро-
мадян України, іноземців та осіб без громадянства. Найбільше відвідувачів 
було прийнято з м.Києва – 1807 осіб (40,8% загальної кількості), Київської – 
560 (12,7%), Дніпропетровської – 153 (3,5%), Донецької – 135 (3,1%), Ві-
нницької областей – 132 (3%). У 2010 р. м.Київ також був лідером у кількості 
відвідувачів громадської приймальні – 1955 осіб, або 42%, на другому місці 
була Київська область – 528 (11,4%), на третьому – Вінницька – 207 (4,5%). 

До громадської приймальні Омбудсмана України зі своїми проблемами звер-
таються представники майже всіх верств населення. Найбільше серед від-
відувачів було пенсіонерів (у т.ч. ветеранів праці і “дітей війни”) – 1294, або 
29,2% загальної кількості відвідувачів; інвалідів війни, праці і загального за-
хворювання – 652 (14,7%); робітників і службовців – 622 (14,1%); безробіт-
них – 407 (9,2%) тощо.

У 2011 р. значно зросла кількість чорнобильців, прийнятих у громадській 
приймальні – 317 осіб (у 2010 р. – 129). Вони скаржилися передусім на не-
відповідність чинному законодавству призначених пенсій, соціальних виплат і 
компенсацій. 

Також у 1,7 раза зросла кількість звернень до громадської приймальні ін-
валідів війни, насамперед щодо порушення соціальних прав. 

Особливістю 2011 р. було і те, що до громадської приймальні Уповноваже-
ного зверталися одночасно й великі групи людей, об’єднаних навколо систем-
ної проблеми. Так, 8 вересня 2011 р. на прийом прийшли 109 православних 
громадян щодо порушення їх прав на альтернативну форму обліку фізичних 
осіб – платників податків – без застосування ідентифікаційного номера, а 
22 грудня – 115 осіб з питання прав громадян на відмову від цифрової, біоме-
тричної та іншої електронної ідентифікації особи. 

Як і в попередні роки, у 2011 р. майже у кожному другому зверненні на 
особистому прийомі в громадській приймальні Уповноваженого з прав людини 
йшлося про порушення громадянських прав (рис. 1.1.1). 33,3% з них стосува-
лися порушення права на своєчасний, неупереджений та справедливий розгляд 
справ судами, 27,8% – порушення прав громадян працівниками правоохорон-
них органів, неналежне розслідування кримінальних справ. 
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Кожне шосте звернення на особистому прийомі стосувалося порушень 
соціальних прав. Більшість з них – це скарги на порушення права на житло 
(35,3%), соціальний захист (29,8%), недостатні пенсійні виплати (14,2%). Май-
же в кожному шостому зверненні йшлося про порушення економічних прав. 
Серед них найбільше скарг – на порушення права на приватну власність (39,2%).

Про порушення особистих прав йшлося, як і у попередньому році, у кож-
ному восьмому зверненні на особистому прийомі (невід’ємне право на життя, 
право на свободу від катувань та особисту недоторканність, право на повагу до 
гідності людини). Часто люди приходять зі сльозами на очах. Так, інвалід ІІ гру-
пи В.Костюченко 19 грудня 2011 р. поскаржився: “моего сына жестоко избили 
сотрудники Бориспольского РОВД. При допросе ему набросили куртку на голову 
и ударили об дверь, что, по всем симптомам, привело к сотрясению мозга. За-
тем он был подвешен и распят на ломе в течение 2,5 часов, его разули и били по 
ступням, потом пластмассовой бутылкой с водой били по голове. В избиении 
участвовали 7 человек, которые били ногами по всем частям тела, выбивая при-
знание. В результате мучительных избиений, не выдержав пыток, мой сын под-
писал признание в преступлении, которого не совершал”. Звернення направлено 
до прокуратури Київської області та взято на контроль.

У 2011 р. порівняно з попереднім роком у 1,7 раза зменшилась кількість 
скарг на порушення політичних прав громадян, висловлених на особистому 
прийомі у громадській приймальні Уповноваженого з прав людини. 

Як і в попередні роки, Омбудсманом України була продовжена практи-
ка прийому громадян безпосередньо на місцях, у регіонах. Це дало змогу 

Рисунок 1.1.1. Кількість звернень про порушення прав громадян, які 
звернулись до громадської приймальні у 2011 р.
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одразу перевіряти скарги, і за результатами отриманої оперативної інформації 
про порушення прав людини вживати необхідних заходів реагування. У 2011 р. 
Уповноваженим з прав людини та працівниками Секретаріату Уповноваженого 
було прийнято 817 осіб у Волинській, Закарпатській, Дніпропетровській, До-
нецькій, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській областях та АР Крим. 

Цілодобово працює телефонна “гаряча лінія” Уповноваженого з прав 
людини, на яку протягом 2011 р. звернулося 5147 осіб. Найбільше звернень 
надійшло з м.Києва – 2369, або 46% загальної кількості, Дніпропетровської об-
ласті – 308 (5,9%), АР Крим – 278 (5,4%). У 2010 р. найбільше дзвінків також 
було з м.Київ – 2257, або 44,2%, на другому місці – Одеська область – 233 теле-
фонних звернення (4,6%), на третьому – АР Крим – 219 (4,2%). 

На “гарячу лінію” Уповноваженого з прав людини найбільше звертаються 
представники соціально вразливих груп населення, зокрема, пенсіонери та ін-
валіди – 3726 осіб, або 72,4% (у 2010 р. – 3218, або 63,1%);  багатодітні сім’ї – 
1616 осіб, або 31,4% (у 2010 р. – 1147, або 22,5%).

У 2011 р. характер звернень на “гарячу лінію” суттєво не змінився порівняно 
з попереднім роком: про порушення громадянських прав йшлося у 2017 ви-
падках, або 41,2% (у 2010 р. – 1969, або 39,6%), економічних – 1308, або 27,9% 
(1397, або 28,1%), соціальних – 921, або 17,2% (837, або 16,8%).

Головними проблемами щодо порушення громадянських прав у 2011 р. 
були: оскарження рішення судів (38,5% кількості повідомлень про порушення 
цих прав); оскарження дій працівників міліції (31,2%); невиконання судових 
рішень (28,6%). Проте у 2011 р. році майже на 50% порівняно з попереднім 
роком (з 158 до 228) збільшилася кількість усних звернень щодо проблем, 
пов’язаних з дотриманням прав ув’язнених, забезпеченням побутових умов 
їх утримання, наданням належної медичної допомоги.

Серед порушених соціальних проблем найбільше повідомлень стосувалися 
призначення та виплати пенсій. У другій половині 2011 р. майже третина дзвін-
ків на “гарячу лінію” стосувалася проблеми з виплатою пенсій за рішенням 
суду “дітям війни” та “чорнобильцям”. 

Про незаконне звільнення або несвоєчасне одержання винагороди за працю 
йшлося у 37,9% повідомленнях у 2011 р. проти 31,6% у 2010 р. від загальної 
кількості повідомлень про порушення економічних прав громадян. Але най-
більше нарікань надійшло у 2011 р. у зв’язку з внесенням змін до Податкового 
кодексу України – 42,3% всіх повідомлень про порушення економічних прав.

Звернення громадян України, іноземців, осіб без громадянства до Уповно-
важеного з прав людини, що надійшли протягом 2011 р., вказують на те, 
що в країні залишилися суттєві недоліки в діяльноості органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб підпри-
ємств, організацій та установ усіх форм власності, що ведуть до масових 
та систематичних порушень прав наших громадян. Водночас, як свідчить 
моніторинг звернень Омбудсмана України, ситуація щодо стану дотри-
мання та захисту прав людини не покращується. А тому залишаються ак-
туальними рекомендації попередніх Щорічних доповідей Уповноваженого з 
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прав людини, що в Україні має насамперед докорінно змінитися ставлення 
посадовців до людини, її прав та гідності. 

1.2. Співпраця Уповноваженого з прав людини з Верховною 
Радою України та розгляд звернень народних депутатів України

Ефективний парламентський контроль за додержанням конституційних прав 
і свобод людини і громадянина неможливий без злагодженої співпраці Уповно-
важеного з прав людини з Верховною Радою України, зокрема з народними 
депутатами України, парламентськими комітетами, фракціями і групами.

Найважливішою формою такої співпраці є представлення Верховній Раді 
України Щорічних і Спеціальних доповідей Уповноваженого з прав людини 
про стан дотримання та захисту прав і свобод людини.

14 січня 2011 р. було представлено чергову Щорічну доповідь Уповноваже-
ного, яка підготовлена на підставі системного моніторингу дотримання 
прав і свобод людини органами державної влади та місцевого самоврядуван-
ня, посадовими особами усіх рівнів у 2010 р.

Верховною Радою України 5 квітня 2011 р. було прийнято Постанову 
“Про щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав лю-
дини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні”, 
якою, зокрема, рекомендовано “Кабінету Міністрів України, іншим органам 
державної влади розглянути висновки та рекомендації щорічної доповіді Упо-
вноваженого Верховної Ради України з прав людини та вжити відповідних 
заходів щодо поліпшення стану забезпечення прав і свобод людини в Україні, 
вдосконалення правозастосовної практики в галузі прав і свобод людини”.

Відповідно до цього першим віце-прем’єр-міністром України А. Клюєвим  
доручено міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої владии, 
голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київ-
ської та Севастопольської міських держадміністрацій продовжити здійснення 
заходів із забезпечення дотримання гарантованих Конституцією України прав 
і свобод людини та виконання взятих Україною міжнародних зобов’язань у за-
значеній сфері.

Низка конкретних пропозицій щодо вдосконалення законодавства в галу-
зі прав людини та посилення захисту прав окремих категорій населення була 
внесена Уповноваженим з прав людини до проектів рекомендацій парламент-
ських слухань. У своєму виступі 16 лютого 2011 р. на парламентських слу-
ханнях “Стан проведення пенсійної реформи та шляхи її вдосконалення” 
Уповноважений з прав людини зазначила: “... люди очікують від реформи 
справедливості, поваги до їхнього трудового внеску. Кожен сподівається, що 
на зароблену пенсію можна буде жити, а не виживати. Люди з відчаєм зазна-
чають, що пенсії сьогодні не вистачає ні на харчування, ні на лікування, ні на 
сплату нових комунальних тарифів. Як свідчить моніторинг Уповноважено-
го з прав людини, за останнє десятиріччя бідність та злиденність у родинах 
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людей похилого віку суттєво зросла. Пенсії майже 9 мільйонів пенсіонерів не 
перевищують нині 1000 гривень”.

Виступаючи 16 березня 2011 р. на парламентських слуханнях “Сучасний 
стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської ката-
строфи”, Омбудсман України зазначила, що права ліквідаторів і постражда-
лих від трагедії на державні гарантії соціального захисту повинні визначатися 
законом й індексуватися залежно від зростання вартості життя “...Основні за-
вдання, визначені Загальнодержавною програмою подолання наслідків Чор-
нобильської катастрофи на 2006–2010 роки, не виконані, – констатувала 
Омбудсман – Нова ж програма досі не прийнята, а за останні три роки в 
бюджеті не передбачалось жодної гривні на будівництво чи придбання квар-
тир для цієї категорії громадян України. Невідповідність між визначеними 
Законом і встановленими Урядом розмірами соціальних виплат та компенсацій 
змушує тисячі людей звертатися до суду. Це призводить до арештів судови-
ми виконавцями рахунків органів соціального захисту і, врешті-решт, до ще 
масштабніших порушень прав постраждалих”.

Під час виступу на парламентських слуханнях “Про реформування сис-
теми органів МВС України і впровадження європейських стандартів” 
5 жовтня  2011 р. Уповноважений з прав людини поінформувала про резуль-
тати свого моніторингу стану дотримання прав людини в органах внутрішніх 
справ, зазначивши, зокрема, що й досі міліціонери для досягнення формальних 
показників у роботі вдаються до жорстокого поводження з затриманими, а та-
кож до масових затримань та арештів. Омбудсман України привернула також 
увагу до ганебної практики, коли органи прокуратури, особливо Автономної 
Республіки Крим, із залученням працівників спецпідрозділів МВС повторно 
затримують осіб, яких щойно було звільнено судом з-під варти із застосуван-
ням альтернативних запобіжних заходів.

Протягом 2011 р. Уповноваженим з прав людини разом з працівниками 
Секретаріату Уповноваженого зроблено експертизу 467 законопроектів, до 
64 із них внесені конкретні пропозиції, переважна більшість яких врахова-
ні народними обранцями. Йдеться, зокрема, про такі законопроекти, як: “Про 
внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо усиновлення)”, “Про гро-
мадські організації”, “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-
процесуального кодексів України (щодо захисту дитини від торгівлі людьми 
та експлуатації)”, “Про внесення змін до Закону України “Про статус і со-
ціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи” (щодо підвищення ефективності та гарантій соціального захисту)”, 
“Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів (щодо вдоско-
налення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав меш-
канців гуртожитків)”, “Про внесення змін до статті 119 Земельного кодексу 
України (щодо вдосконалення порядку набуття права на земельну ділянку за 
давністю користування)” тощо.
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У 2011 р. більш активною порівняно з попередніми роками була співпраця з 
Комітетами Верховної Ради України, зокрема, з питань прав людини, національ-
них меншин і міжнаціональних відносин (голова – О.Зарубінський); з питань 
охорони здоров’я (голова – Т.Бахтеєва); з питань сім’ї, молодіжної політики, 
спорту та туризму (голова – П.Костенко); з питань державного будівництва 
та місцевого самоврядування (голова – О.Омельченко); з питань соціальної 
політики та праці (голова – В.Хара); у справах пенсіонерів, ветеранів та ін-
валідів (голова – В.Сушкевич); з питань Регламенту, депутатської етики та 
забезпечення діяльності Верховної Ради України (голова – В.Макеєнко) та ін.

Від комітетів до Омбудсмана України надійшло 19 листів щодо подання про-
позицій та зауважень до конкретних законодавчих актів. За дорученням Уповно-
важеного з прав людини фахівці Секретаріату Уповноваженого на засіданнях 
комітетів доводили до народних депутатів України позицію Уповноваженого 
з прав людини стосовно багатьох законопроектів, їх відповідності Конституції 
України та міжнародним стандартам у галузі прав людини.

Уповноважений з прав людини та фахівці Секретаріату беруть також активну 
участь у проведенні конференцій, семінарів, круглих столів, комітетських слу-
хань з питань прав і свобод людини. Уповноважений з прав людини планує й 
надалі поширювати напрацьовані і шукати нові форми співпраці з Верховною 
Радою України.

До Уповноваженого з прав людини за час існування інституції надійшло 3288 
депутатських запитів та звернень від народних депутатів України, у тому числі 
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Рисунок 1.2.1. Кількість депутатських запитів і звернень народних депутатів 
України до Уповноваженого з прав людини у 2007–2011 рр.
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протягом 2011 р. – 208 депутатських запитів та звернень, або на 30% більше, 
ніж у попередньому році (рис. 1.2.1).

Зверталися до Уповноваженого з прав людини народні обранці всіх фракцій, 
представлених у Верховній Раді України, а саме: від 65 депутатів фракції Блоку 
“НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА” надійшло 67 звернень; від 
33 депутатів фракції Партії регіонів – 53 звернення; від 76 депутатів фракції “Блок 
Юлії Тимошенко – Батьківщина” – 45 звернень; від 6 депутатів групи “Реформи 
заради майбутнього” – 14 звернень; від 5 депутатів фракції Народної Партії – 
13 звернень; від 2 депутатів фракції Комуністичної партії України – 3 звернення; 
від одного позафракційного депутата – три звернення (табл. 1.2.1).

Загалом упродовж 2011 р. до Уповноваженого з прав людини зверну-
лися 190 народних депутатів України, або майже утричі більше, ніж у 
2010 р. Так, протягом року від народного депутата України Юрія Кармазіна 
(фракція Блоку “НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА”) надій-
шло 34 звернення, від народного депутата України Володимира Макеєнка 
(фракція Партії регіонів) – 18 звернень, від Голови Верховної Ради України 
Володимира Литвина та  народного депутата України Олега Зарубінського 
(фракція Народної Партії) – по 9 звернень, від народного депутата України 
Юрія Гримчака (фракція Блоку “НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБО-
РОНА”) – 7 звернень, від народних депутатів України Сергія Міщенка та 
Наталії Королевської (фракція “Блок Юлії Тимошенко – Батьківщина”) і на-

Фракції/групи 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.

Партії регіонів 117 46 49 37 53

Блоку “НАША УКРАЇНА –  
НАРОДНА САМООБОРОНА” 23 32 49 43 67

“Блок Юлії Тимошенко – 
“Батьківщина” 19 45 25 41 45

Народної Партії – 10 7 14 13

Комуністичної партії України 6 29 27 7 3

Соціалістичної партії України 15 – – – –

Групи “Реформи заради 
майбутнього” – – –   – 14

Позафракційні – – – 3 3

Таблиця 1.2.1. Кількість письмових звернень народних депутатів України до 
Уповноваженого з прав людини у 2007–2011 рр. (по фракціях).
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Рисунок 1.2.2. Структура порушень прав громадян, про які пові дом ляється у 
зверненнях народних депутатів України за 2011 р. 

родного депутата України Олександра Буджерака (група “Реформи заради 
майбутнього”) – по 6 звернень.

Народними депутатами України порушувалися передусім такі питання, як: 
дотримання прав людини правоохоронними органами – про це йдеться у 27% 
звернень; оскарження судових рішень і вироків – 25%; порушення прав осіб, 
позбавлених волі – 21%; порушення права на належний та своєчасний розгляд 
звернень органами влади – 8%; тяганина із розглядом справ у судах – 7%; на 
виконання судових рішень – 6% (рис. 1.2.2).

На думку Уповноваженого з прав людини, це свідчить про незадоволення 
народних депутатів України діяльністю органів державної влади, місцевого са-
моврядування, посадових і службових осіб, які зобов’язані забезпечувати кон-
ституційні права громадян.

Так, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з пи-
тань правосуддя Юрій Кармазін неодноразово звертався до Уповноваженого 
з прав людини щодо захисту прав дітей, народжених із застосуванням репро-
дуктивних технологій. Омбудсманом України ще у 2007 р. було відкрито прова-
дження щодо запобігання торгівлі такими дітьми. З метою посилення нагляду 
за дотриман ням законодавства стосовно зазначеної категорії дітей та забезпе-
чення права на охорону здоров’я сурогатних матерів у листопаді 2011 р. Упов-
новажений з прав людини направила відповідні по дання Прем’єр-міністрові 
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України та Генеральному прокуророві України. На доручення Кабінету Міні-
стрів України Міністерством охорони здоров’я України створена робоча група 
щодо нормативно-правового врегулювання застосування допоміжних норма-
тивно-правових технологій у закладах охорони здоров’я України, до складу 
якої включено фахівців Секретаріату Уповноваженого з прав людини.

28 липня 2011 р. до Уповноваженого з прав людини надійшло депутатське 
звернення від голови Комітету Верховної Ради України з питань правової 
політики Сергія Міщенка в інтересах Карини Стойкової – опікуна психіч-
но хворої матері, інваліда І групи з м.Кременчука Полтавської області щодо 
тривалого невиконання рішення Автозаводського районного суду про приму-
сове стягнення з адвоката Я.Синаюка коштів у розмірі 2215 грн за невиконання 
угоди про надання ним юридичних послуг інваліду. Адвокат відмовився до-
бровільно виконувати судове рішення, надавши державному виконавцю не-
достовірну інформацію. Після звернення Уповноваженого з прав людини до 
керівництва Державної виконавчої служби України 30 вересня 2011 р. рішення 
на користь Рози Стойкової було виконане у повному обсязі.

Народний депутат України Іван Стойко (фракція Блоку “НАША 
УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА”) 15 серпня 2011 р. звернувся до 
Уповноваженого щодо захисту права Мар’яни Л. з Тернопільської області на 
об’єктивне розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом її зґвал-
тування. Уповноваженим було відкрите провадження у цій справі та направлені 
відповідні звернення до органів прокуратури. Як повідомив Омбудсмана Украї-
ни в.о. прокурора Тернопільської області М.Люшенко, відповідну кримінальну 
справу 5 грудня 2011 р. поновлено, досудове слідство триває. Уповноважений 
продовжує тримати це питання на контролі.

23 вересня 2011 р. на засіданні Верховної Ради України було оголошено де-
путатський запит народного депутата України Леоніда Грача (позафракцій-
ний) до Уповноваженого з прав людини щодо політичного переслідування та 
застосування тортур стосовно заступника голови Чорноморської селищної ради 
АР Крим Лариси Туйсузової. Працівники Секретаріату Уповноваженого виїха-
ли на місце, зустрілися з людиною в ізоляторі тимчасового тримання Саксько-
го міськрайонного відділу міліції, перевірили умови тримання. Л.Туйсузову 
звільнено з-під варти. У грудні 2011 р. виконувач обов’язків  прокурора Ав-
тономної Республіки Крим поінформував Уповноваженого з прав людини, що 
„під час проведення досудового слідства у зв’язку з виявленими прокуратурою 
АР Крим недоліками до слідчого Сакської міжрайонної прокуратури Єрмолен-
ка О.В. вжито заходів дисциплінарного впливу. Підстав для вжиття інших 
заходів прокурорського реагування не вбачається”. На думку Уповноваженого 
з прав людини, за такі брутальні порушення прав людини на охорону здоров’я, 
свободу та особисту недоторканність правоохоронці мають притягуватися до 
більш суворої відповідальності, в т. ч. кримінальної. Провадження Уповнова-
женого з прав людини у цій справі триває.
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До Уповноваженого з прав людини 14 жовтня 2011 р. звернувся народний де-
путат України Ярослав Сухий (фракція Партії регіонів) щодо захисту права 
на догляд інваліда ІІ групи Надії Тимофєєвої. На звернення Уповноваженого з 
прав людини з цього питання до керівництва Запорізької обласної державної ад-
міністрації заступник Голови облдержадміністрації М.Ярмощук повідомив, що 
спеціалістами управління праці та соціального захисту населення проведено об-
стеження матеріально-побутових умов проживання інваліда. Обласним Фондом 
соціальної підтримки громадян, які потребують невідкладної допомоги, при-
йнято рішення надати їй матеріальну допомогу у розмірі 300 грн. Комунарською 
районною прокуратурою м.Запоріжжя 12 грудня 2011 р. також пред’явлено по-
зовну заяву в інтересах Н.Тимофєєвої до її сина Ю.Тимофєєва про стягнення 
аліментів на користь матері.

Голова депутатської групи у Верховній Раді України “Реформи заради 
майбутнього”, народний депутат України Ігор Рибаков звернувся 21 жовтня 
2011 р. до Уповноваженого з прав людини щодо захисту права 4-річного Ернеста 
Грищука з м.Києва на належне лікування. Граючись на дитячому майданчику 
3 вересня 2011 р., хлопчик отримав 80% опіків поверхні тіла, дихальних шляхів 
і очей. Здійснюючи провадження, відкрите за власною ініціативою одразу після 
повідомлення про цю трагедію в ЗМІ, Омбудсман України підтримувала постій-
ний зв’язок з головним лікарем Київського опікового центру Київської міської 
клінічної лікарні №2 А.Вороніним, де перебував хлопчик. Вивчалася також мож-
ливість направлення Ернеста до американської клініки “Шрайнерс”, в якій опе-
рували маленьку українську героїню Настю Овчар. Однак з моменту травмування 
хлопчик мав абсолютні протипоказання до транспортування. Попри надання 
всього комплексу необхідної медичної допомоги, виконання понад 20 складних 
операцій, врятувати життя дитині не вдалося – занадто важкими були опіки.

У 2011 р. до Омбудсмана України надходили колективні депутатські звер-
нення. Так, з депутатським запитом, який підписали 45 народних депутатів, 
23 лютого 2011 р. звернувся народний депутат України Андрій Кожем’якін 
щодо порушення законодавства правоохоронними органами Івано-Франків-
ської та Запорізької областей під час проведення досудового слідства у кримі-
нальних справах, порушених стосовно членів ВО “Тризуб”.

Народний депутат України Юрій Гнаткевич звернувся 19 серпня 2011 р. із 
колективним депутатським зверненням, яке підписали 10 народних депутатів, 
щодо захисту права на медичну допомогу утримуваної у Київському слідчому 
ізоляторі екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко. Народні депутати по-
відомляли, що у Ю.Тимошенко спостерігаються симптоми захворювання не-
відомої етіології у вигляді синців на шкірі. Захисники ув’язненої зверталися 
до Печерського районного суду м.Києва з проханням надати дозвіл на медичне 
обстеження її особистим лікарем, проте їм було відмовлено.

Відкривши провадження у цій справі, Уповноважений з прав людини зверну-
лася до судді Печерського районного суду м.Києва Р.Кірєєва щодо надання до-
зволу на медичне обстеження Ю.Тимошенко її особистим лікарем та медичною 



27

сестрою або ж включення їх до складу лікарської комісії Міністерства охорони 
здоров’я України. У зверненні Омбудсман посилалася на ст.284 Цивільного ко-
дексу України, яка прямо передбачає право фізичної особи на вибір лікаря.

У відповідь суддя Р.Кірєєв надав дозвіл на включення особистого лікаря 
Ю.Тимошенко та медичної сестри до складу лікарської комісії.

19 жовтня 2011 р. до Уповноваженого з прав людини надійшло колективне 
звернення за підписами Івана Кириленка та інших 26 народних депутатів Укра-
їни щодо захисту права ув’язненої Ю.Тимошенко на побачення з її однопартій-
цями-депутатами. Народні депутати повідомляли, що неодноразово зверталися 
до Печерського районного суду м.Києва щодо надання їм дозволу на побачення 
з лідером партії у Київському СІЗО. Проте судом їм було відмовлено з посилан-
ням на відсутність підстав для надання такого дозволу.

У зв’язку з цим Омбудсман України звернулася до судді Печерського ра-
йонного суду м.Києва Р.Кірєєва щодо надання народним депутатам (або хоча 
б одному з них) дозволу на побачення з Ю.Тимошенко у Київському слідчому 
ізоляторі. У своєму зверненні Уповноважений з прав людини посилалася на ви-
моги ч.1 ст.12 Закону України “Про попереднє ув’язнення”, яка надає право на 
побачення з ув’язненими з письмового дозволу суду. Проте у відповідь згаданий 
суддя повідомив Уповноваженому з прав людини, що надання побачення осо-
бам, які не перебувають у родинних відносинах, це право, а не обов’язок суду.

На переконання Уповноваженого з прав людини, побачення ув’язненого 
з родичами, друзями, колегами є єдиним способом підтримання зв’язку з 
суспільством та чинником, який позитивно впливає на морально-психоло-
гічний стан людини, особливо коли вона вважає себе невинною. Суддя ж 
брутально знехтував правом ув’язненої Ю.Тимошенко на побачення з її ко-
легами.

У 2011 р. до Уповноваженого з прав людини звернулися на особистому 
прийомі щодо захисту прав і свобод своїх виборців 42 народних депутати 
шостого скликання, у т.ч. 19 депутатів – від фракції Блоку “НАША УКРАЇ-
НА – НАРОДНА САМООБОРОНА”, 11 – від фракції “Блок Юлії Тимошенко – 
“Батьківщина”, 7 – від фракції Партії регіонів, 3 – від фракцій КПУ та 2 від 
Народної Партії. При цьому 24 народних депутати України (34,8 %) звернулися 
до Уповноваженого з прав людини щодо порушення собистих прав людини: 
21 (30,4%) – громадянських, 9 (13,0%) – соціальних, 8 (11,6%) – політичних, 
7 (10,1%) – економічних (рис. 1.2.3).

Так, протягом 2011 р. неодноразово звертався особисто до Омбудсмана Укра-
їни народний депутат України Ярослав Кендзьор (фракція Блоку “НАША 
УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА") у справі Володимира Панасенка, 
якого вироком Апеляційного суду Львівської області засуджено до довічного 
позбавлення волі за організацію замаху на умисне вбивство за обставин, що 
обтяжують покарання, директора Львівського ТзОВ “Шувар”, депутата Львів-
ської міської ради Р.Федишина, умисне вбивство неповнолітньої М.Куцинди, 
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яка в момент вибуху випадково перебувала поблизу, а також незаконне виготов-
лення вибухового пристрою.

У касаційних скаргах засуджений і його адвокат звертали увагу на незакон-
ність постановленого вироку, сумнівність доказів, які суд поклав в основу обви-
нувачення та на відсутність обґрунтування призначення засудженому довічного 
позбавлення волі. Але касаційна інстанція ухвалою від 24 лютого 2009 р. за-
лишила вирок В.Панасенку без змін. На даний час ця людина продовжує від-
бувати покарання, але провадження Омбудсмана України, яке триває понад три 
роки, свідчить про несправедливість судового вироку Верховного Суду України 
та необхідність його перегляду.

Під час зустрічі Уповноваженого з прав людини з головою Комітету Верхо-
вної Ради України з питань охорони здоров’я Тетяною Бахтеєвою 11 лютого 
2011 р. обговорювалося питання реформування системи охорони здоров’я.

Підтримуючи наміри влади щодо реформування системи охорони здоров’я, 
Омбудсман України зазначила, що кінцевою метою реформи має бути безумовне 
виконання конституційної норми щодо доступності якісної медичної допомоги 
широким верствам населення. Проте наданий до Верховної Ради України зако-
нопроект “Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у 
Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві” створював, 
на думку Уповноваженого, загрозу закриттю закладів охорони здоров’я та ско-
рочення медичного персоналу. 

 

Особисті права 
24; 34,8% 

Громадянські 
права 

21; 30,4% 

Політичні права 
8; 11,6% 

Економічні 
права 

7; 10,1% 

Соціальні права 
 9; 13,1% 

Рисунок 1.2.3. Види порушених прав за зверненнями народних депутатів 
України до Уповноваженого з прав людини під час особистого прийому у 2011 р.
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Тому Уповноваженим до Верховної Ради України було надіслано пропозиції 
щодо необхідності внесення до зазначеного законопроекту певних норм, які засте-
рігали б від порушення прав людини на медичну допомогу. Докладніше ці пробле-
ми розглядатимуться далі у підрозділі Доповіді щодо права на охорону здоров’я.

16 лютого 2011 р. на особистому прийомі Уповноваженого з прав людини 
перебували народні депутати України з фракції Блоку “НАША УКРАЇНА – 
НАРОДНА САМООБОРОНА” Юрій Гримчак, Олесь Доній, Юрій Кармазін 
та фракції “Блок Юлії Тимошенко – “Батьківщина” – Андрій Павловський щодо 
захисту права на свободу та особисту недоторканність ув’язненого колишнього 
міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Детальніше про це буде за-
значено у підрозділі 3.3 “Право на свободу та особисту недоторканність”. 

Народні депутати України Лілія Григорович, Андрій Парубій, Володимир 
В’язівський, Зіновій Шкутяк (Блок “НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМО-
ОБОРОНА”) 25 лютого 2011 р. зустрілися з Уповноваженим з прав людини з 
питань захисту прав затриманих у кримінальній справі членів ВО “Тризуб”.

Народний депутат України Юрій Гайдаєв (фракція Комуністичної партії 
України) 17 травня 2011 р. на особистому прийомі до Уповноваженого звернувся 
щодо незаконного арешту військовослужбовця.

15 червня 2011 р. на особистому прийомі до Уповноваженого звернула-
ся народний депутат України Наталія Королевська (фракція “Блок Юлії 
Тимошенко – “Батьківщина”) в інтересах учасника податкового майдану Сер-
гія Костакова, який перебував у Лук’янівському СІЗО м.Києва, щодо тяганини 
з розглядом справи судом. Як було з’ясовано провадженням Омбудсмана Укра-
їни, 22 листопада 2010 р. під час перекриття протестувальниками вул.Інсти-
тутської у м.Києві було пошкоджено автомобіль “Шкода-Октавія”. За підозрою 
у скоєнні цього злочину 1 грудня 2010 р. працівники Шевченківського РУ ГУ 
МВС України в м.Києві затримали С.Костакова та пред’явили йому обвинува-
чення за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Шевченків-
ським районним судом столиці йому було обрано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою.

На думку Уповноваженого з прав людини, застосовуючи такий суворий за-
побіжний захід, як взяття під варту, суд не врахував, що С.Костаков одружений, 
має на утриманні неповнолітню дитину, батька та хвору на цукровий діабет і 
низку інших хвороб матір, працює начальником виробничої дільниці, інжене-
ром ЗАТ “Центртрубоізоляція”, де позитивно характеризується, має постійне 
місце проживання у м.Києві. Крім того, лікарями йому встановлено діагноз – 
хронічне порушення кровообігу. Зважаючи на це, Уповноважений з прав лю-
дини направила своє клопотання до Печерського районного суду м.Києва про 
зміну С.Костакову запобіжного заходу. Відповідно до рішення цього суду від 
11 липня 2011 р. С.Костаков після восьмимісячного перебування за ґратами, 
був звільнений із Лук’янівського СІЗО на підписку про невиїзд. 

У 2011 р. до Омбудсмана України також звернулись 27 народних депута-
тів України попередніх скликань.
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15 березня 2011 р. до Уповноваженого звернувся народний депутат України 
2, 3 та 6 скликань Георгій Філіпчук щодо порушення його права на свободу та 
особисту недоторканність. З питань порушень прав ув’язнених звернувся на-
родний депутат попередніх скликань Іван Ткаленко. Щодо провадження Упо-
вноваженого по захисту прав Г.Філіпчука докладніше йтиметься у підрозділі 
стосовно права на свободу та особисту недоторканність.

Герой України, народний депутат України 4 скликання Микола Павлюк 
звернувся до Уповноваженого щодо незаконного його арешту прокуратурою 
АР Крим влітку 2011 р. 26 липня 2011 р. у його інтересах також звернувся осо-
бисто народний депутат України Андрій Павловський. 

71-річного М.Павлюка протягом двох тижнів затримували та заарештовува-
ли чотири рази поспіль! Омбудсман України, вважаючи жорстоким таке по-
водження правоохоронців з хворою людиною, 29 липня 2011 р. звернулась у 
своєму поданні до Генерального прокурора України В.Пшонки з вимогою забез-
печити неухильне дотримання конституційних прав М.Павлюка. Представни-
ки Уповноваженого з прав людини постійно здійснювали моніторинг судового 
процесу.  Проте тільки після чергового звернення Уповноваженого з прав лю-
дини до Генеральної прокуратури увечері 8 серпня 2011 р. його було звільнено 
з Сімферопольського ізолятора тимчасового тримання та надана можливість 
провести в останню дорогу свою матір, яка раптово померла, не дочекавшись 
повернення сина додому. 

Знущання над цією людиною тривали і після звільнення з-під варти. Попри 
те, що М.Павлюк як керівник Одеського морського торгового порту обвинува-
чувався у діях, пов’язаних з його службовою діяльністю у м.Одесі, де він і про-
живає, слідчі дії з ним проводились прокуратурою АР Крим у м.Сімферополі, 
а судовий розгляд справи відбувається в м.Запоріжжя в Орджонікідзевському 
районному суді. 

До Уповноваженого з прав людини 4 жовтня 2011 р. на особистому прийо-
мі звернулися народні депутати України попередніх скликань Анатолій 
Раханський та Юрій Кризький стосовно захисту прав трудового колективу 
Сакського центрального військового клінічного санаторію ім. М.І. Пирогова 
і його генерального директора Віталія Устюжаніна. Оголошення наказу міні-
стра оборони України М.Єжеля від 15 липня 2011 р. №415 про організаційні 
зміни та перепідпорядкування санаторію стало сигналом для проведення чис-
ленних перевірок і ревізій, арешту генерального директора й звільнень провід-
них спеціалістів санаторію. Такі дії спричинили спротив трудового колективу, 
неодноразові звернення працівників, профспілкового активу закладу до органів 
державної влади.

У липні 2011 р. Омбудсманом України за зверненням 800 працівників санато-
рію було відкрито провадження про порушення прав трудового колективу цього 
санаторію. Уповноважений з прав людини особисто спільно з головою коміте-
ту Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Тетяною Бахтеєвою 
зустрілась з трудовим колективом та пацієнтами санаторію. За результа-
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тами вивчення стану справ Уповноважений з прав людини 3 серпня 2011 р. 
у поданні до Президента України наполягала на необхідності збереження цієї 
перлини санаторно-курортної галузі України як юридичної особи, її основних 
фондів, оборотних коштів, матеріальних і нематеріальних цінностей та забез-
печення у такий спосіб конституційного права на унікальне санаторне лікуван-
ня спинальних хворих, переважно ветеранів війни і військової служби, а також 
збереження унікального колективу професіоналів. Позицію Уповноваженого 
з прав людини активно підтримали народні депутати України: Олександр 
Кузьмук, Валерій Сушевич, Анатолій Гриценко, а також Голова Верховної 
Ради України Володимир Литвин. 

28 грудня 2011 р. міністр оборони України М.Єжель, врешті-решт, скасу-
вав зазначений наказ щодо ліквідації санаторію як юридичної особи та його 
перепідпорядкування. Проте розвиток санаторію гальмується, можливості 
цього унікального лікувального закладу вже використовуються менше ніж на-
половину (350 пацієнтів на потужності у 800 ліжок станом на 1 січня 2012 р.).

Також триває судове слідство у кримінальній справі щодо генерального ди-
ректора санаторію В.Устюжаніна. Під час досудового слідства Уповноваженим 
з прав людини 17 жовтня 2011 р. на захист його прав були внесені подання за-
ступнику Генерального прокурора України – прокурору Автономної Республі-
ки Крим та Голові Державної пенітенціарної служби.

І тільки 20 січня 2011 р. Залізничний районний суд м.Сімферополя змінив 
запобіжний захід стосовно В.Устюжаніна з тримання під вартою на підписку 
про невиїзд. Провадження Уповноваженого у цій справі триває.

Також у 2011 р. під час відвідування Київського ІТТ до Уповноваженого осо-
бисто звернулися за захистом своїх прав народний депутат України 5 та 6 скли-
кань Євген Корнійчук, Київського СІЗО – народні депутати України попередніх 
скликань Юрій Луценко та Василь Волга.

Жодне депутатське звернення чи запит до Уповноваженого з прав людини не 
залишилося без належного реагування. Тому невипадково у своїх листах Упо-
вноваженому з прав людини народні обранці висловлюють подяку за плідну 
співпрацю. Ось, наприклад, що написав у своєму листі 19 січня 2011 р. народ-
ний депутат України Віталій Корж: “Щиро дякую за компетентний і до-
сконалий розгляд справи за моїм депутатським зверненням на підставі листа 
мешканця Лук’янівського СІЗО П.Панича. Я отримав повну характеристику 
про стан справ у Лук’янівському СІЗО з переконливим відображенням фактів 
та ролі дійових осіб, зокрема й П.Панича.

Це свідчить про високий професіоналізм співробітників Вашого Представ-
ництва, які мали причетність до виконання цієї роботи, а їх висновки є пере-
конливими. Цей нібито дрібний епізод у масштабах України насправді свідчить 
про відповідальний і компетентний підхід Ваших колег до розв’язання про-
блем в інтересах правосуддя і громадян України. Це вселяє надію, що разом, 
громадою ми здолаємо всі труднощі”.
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1.3. Права іноземців та осіб без громадянства на звернення до 
Омбудсмана України

У 2011 р. до Уповноваженого з прав людини звернулися 547 іноземців з 
35 країн та 20 осіб без громадянства, а також інші особи у їхніх інтересах.

Від біженців, шукачів притулку та осіб, які потребують додаткового захисту 
(або від інших осіб у їхніх інтересах), надійшло 69 звернень, які стосувалися 
245 осіб. У 64 випадках йшлося про право на визнання заявника біженцем або 
особою, яка потребує додаткового захисту, у 51 – про свободу від незаконного 
арешту чи затримання, зокрема у випадках тимчасового або екстрадиційного 
арешту, у 37 – про свободу вільного виїзду з України.

Слід зазначити, що значна кількість звернень надійшла від членів міжна-
родної організації Amnesty International і стосувалася шукача притулку з Ро-
сії Дениса Солопова та громадянина України львів’янина Ростислава Чапрана 
(в інтересах яких зверталися громадяни інших держав).

Протягом 2011 р. до Уповноваженого з прав людини надходили звернення 
зі скаргами на працівників Державної прикордонної служби України, які без 
проведення належної перевірки усіх обставин справи відмовляли громадянам 
іноземних держав (зокрема тих, що належать до постачальниць нелегальних 
мігрантів) у перетині державного кордону України та повертали їх до держав, 
з яких вони прибули. Так, до Уповноваженого надійшло звернення О.Палюги 
з Івано-Франківська, яка оформила у встановленому порядку запрошення на 
в’їзд в Україну з приватною метою нареченому її сестри громадянинові Пакис-
тану Навееде Ікбала. За словами заявниці, 17 липня 2011 р. цей громадянин 
прибув до аеропорту “Бориспіль” рейсом Москва – Київ, маючи дійсний пас-
порт з візою, оформленою Посольством України в КНР, а також нотаріально 
засвідчене зобов’язання О.Палюги взяти на себе забезпечення його житлом та 
оплату всіх фінансових витрат під час перебування в Україні.

При цьому заявниця спеціально приїхала до аеропорту “Бориспіль” з Іва-
но-Франківська, щоб зустріти запрошеного. Через годину очікувань вона 
зв’язалася з прикордонниками, які перевірили її особу, і пояснила, що готова 
ще раз письмово надати їм відповідні гарантії та пояснення. За словами заяв-
ниці, після цього вона разом з друзями протягом ще 8,5 год. безуспішно очіку-
вала на розв’язання проблеми. Та, попри це, згаданому громадянину Пакистану 
було відмовлено у в’їзді на територію України.

Уповноважений з прав людини звернулася до керівництва Державної при-
кордонної служби України з проханням дати доручення перевірити викладені у 
зверненні заявниці факти, проте Адміністрацією цієї служби було надано фор-
мальну відповідь.

На думку Уповноваженого з прав людини, прийняття рішень про відмову 
іноземцям у в’їзді в Україну лише на тій підставі, що вони походять з країн –
донорів масової нелегальної міграції, без усебічної перевірки усіх інших обста-
вин конкретної справи та поваги до прав і свобод іноземців, є неприпустимим.
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8 лютого 2011 р. Уповноважений з прав людини звернулася з поданням до 
міністра внутрішніх справ України А.Могильова, запропонувавши вжити 
заходів щодо недопущення порушення прав неповнолітніх шукачів при-
тулку без супроводу дорослих співробітниками органів внутрішніх справ, 
забезпечення виконання норм Конвенції ООН про права дитини, зокрема, при 
затриманні таких дітей звертатися за телефоном, що вказується у листі – під-
твердженні УВКБ ООН, для надання дітям усебічної підтримки та правової 
допомоги. МВС України позитивно відреагувало на подання Уповноважено-
го, – з метою забезпечення прав неповнолітніх шукачів притулку без супроводу 
дорослих Департаментом кримінальної міліції у справах дітей підготовлено та 
4 березня 2011 р. направлено до територіальних підрозділів відповідного листа.

Уповноважений з прав людини переконана, що держава повинна повною мі-
рою захистити дітей – шукачів притулку без супроводу дорослих, забезпечив-
ши їм вчасне призначення державного представника, урегулювавши процедуру 
визначення віку дитини, а також надав доступ до медичних та освітніх послуг.

Протягом 2007–2008 рр. тривало провадження Уповноваженого з прав лю-
дини щодо захисту прав шукача притулку Льоми Сусарова. Він, як уже наголо-
шувалося у попередніх Щорічних доповідях Уповноваженого, завдяки вжитим 
Омбудсманом України заходам, урешті-решт, виїхав до Фінляндії за програмою 
переселення УВКБ ООН. 5 липня 2011 р. Європейський суд з прав людини 
розглянув справу “Сусаров проти України”, вирішивши вилучити її з реєстру 
справ у зв’язку з досягненням заявником та державою-відповідачем дружньо-
го врегулювання. Л.Сусаров відмовився від будь-яких подальших скарг проти 
України, які стосуються фактів, що стали підставою для цієї заяви, в обмін на 
зобов’язання держави-відповідача сплатити йому 6 тис. євро як відшкодування 
матеріальної та моральної шкоди, а також компенсації судових витрат.

У серпні 2010 р. до Уповноваженого з прав людини звернулася Міжнарод-
на правозахисна організація “Reprieve” (штаб-квартира у Великій Британії) 
щодо захисту права на життя уродженця України 32-річного Івана Теле-
гуза, засудженого у 2006 р. у США до смертної кари за обвинуваченням у 
замовному вбивстві. У штаті Віргінія страта засуджених відбувається за допо-
могою “смертельної” ін’єкції. За своїм правовим статусом І.Телегуз є особою 
без громадянства, документований карткою постійного мешканця. У 1989 р. 
багатодітна родина Телегузів виїхала з території Буковини у зв’язку з переслі-
дуваннями за релігійні переконання. Понад півтора року 11-річний Іван разом 
із родиною, як біженці, поневірялися країнами Європи перед тим, як потрапити 
до Сполучених Штатів Америки.

Поділяючи занепокоєння правозахисників, ще 1 вересня 2010 р. Уповнова-
жений з прав людини приєдналася до клопотання І.Телегуза про продовження 
терміну подачі апеляції до федерального суду США на зазначений вирок суду 
штату Віргінія, щоб сторона захисту мала можливість належним чином підго-
туватися до апеляційного оскарження. Аргументуючи свою позицію, Уповно-
важений з прав людини зазначила, що наша країна, як учасниця протоколів №6 
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та №13 до Європейської конвенції з прав людини, остаточно скасувала цей вид 
покарання та послідовно виступає проти смертної кари.

Окружний суд Західного федерального судового округу штату Віргінія (фе-
деральний суд першої інстанції США) 14 вересня 2010 р. погодився з аргу-
ментами Омбудсмана України та продовжив термін подачі апеляції, що надало 
захисту достатньо часу для всебічного вивчення справи та якісної підготовки 
апеляції. У лютому 2011 р. Посольством України у Вашингтоні прийнято до 
розгляду заяву і документи І.Телегуза про набуття ним громадянства України 
за територіальним походженням відповідно до ст.8 Закону України “Про грома-
дянство України”.

Водночас представники організацій “Reprieve” і “Virginia Capital 
Representation”, американські адвокати скаржаться на постійне зволікання з 
боку консульського відділу Посольства України у США під час розгляду заяви 
І.Телегуза про оформлення набуття громадянства України за народженням, не-
доступність працівників цієї консульської установи, непрозорість процедури, 
вимоги щодо подання нових документів під час кожного звернення до консуль-
ської установи (замість того, щоб одразу надати чіткий перелік документів, що 
вимагаються), відсутність відповідей на письмові звернення та звернення елек-
тронною поштою, нетолерантного поводження.

Зволікання із розглядом клопотання І.Телегуза про оформлення набуття гро-
мадянства України за народженням, порушення встановлених законодавством 
строків щодо її розгляду позбавляє цю людину можливого дипломатичного за-
хисту з боку нашої держави і, зрештою, захисту його права на життя.

Відповідно до ст.15 Загальної декларації прав людини “кожна людина має 
право на громадянство”. Згідно зі ст.4 Європейської конвенції про громадян-
ство 1997 р., учасницею якої є Україна, наша держава зобов’язалася сприяти 
подоланню безгромадянства, а також забезпечити, щоб заяви стосовно набуття 
її громадянства розглядалися упродовж розумного терміну (ст.10 Конвенції).

У зв’язку з цим Уповноважений з прав людини 16 грудня 2011 р. звернулася 
з відповідним поданням до міністра закордонних справ України К.Грищенка 
щодо якнайскорішого завершення процедури розгляду по суті заяви І.Телегуза 
про оформлення набуття громадянства України за народженням. На жаль, 
у відповіді першого заступника міністра Р.Демченка повідомлялося про те, що 
Посольством України у США було прийнято рішення про чергове повернення 
на доопрацювання зазначеної заяви І. Телегуза у зв’язку з тим, що “в матері-
алах справи була відсутня копія документа, яка мала б бути пред’явлена для 
засвідчення особи”. І це в той час, коли ще у лютому 2011 р. до Посольства 
було подано копію картки постійного мешкаця І.Телегуза (т.зв. зелену карту), 
на звороті якої зазначено: “Особі, яка посвідчується цим документом, дозволе-
но працювати та проживати у США”. Провадження Уповноваженого у справі 
захисту права на життя вихідця з України триває.

Під час здійснення моніторингу стану дотримання прав людини у Київсько-
му слідчому ізоляторі в січні – березні 2011 р. Уповноваженим з прав людини 
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було прийнято на особистому прийомі 315 ув’язнених, серед яких підслід-
ні, підсудні, а також засуджені особи – громадяни іноземних держав. 

На той час у цьому СІЗО утримувався 191 громадянин країн СНД та 25 
громадян країн далекого зарубіжжя, з яких по двоє – громадяни Алжиру, 
Ірану, Іспанії, Нігерії, Сербії, по одному – Афганістану, Гвінеї-Бісау, Ізраїлю, 
Італії, Йорданії, Латвії, Македонії, Палестини, Саудівської Аравії, Туреччи-
ни та Хорватії, 4 громадян США. 

Ними були скоєні різні злочини: від умисних убивств до грабежів, крадіжок, 
торгівлі людьми та розповсюдження наркотичних речовин. Зокрема, троє гро-
мадян США – Олексій Фролов, Володимир Ларінов та Валентина Карєва – ко-
лишніх громадян України, які під час відвідування своїх родичів та близьких 
знайомих вчинили у м.Києві умисні злочини (контрабанда наркотичних речо-
вин, умисне вбивство). Громадянин США Роберт Томас Флетчер у листопаді 
2008 р. був заарештований слідчим ГУ МВС України у м. Києві за підозрою 
у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах та підробки документів, 
печаток, їх збут і використання. 

Усі прийняті на особистому прийомі Уповноваженого з прав людини грома-
дяни іноземних держав (104 особи) порушували питання щодо умов триман-
ня, їхнього статусу та прав підслідного, підсудного та засудженого, тривалих 
строків досудового та судового слідства. Їм були надані змістовні роз’яснення 
та відповіді на порушені питання, а також контролювалося розв’язання адміні-
страцією слідчого ізолятора їх законних вимог та скарг. 

У 2011 р. на особистій зустрічі з Омбудсманом України Посол Китайської 
Народної Республіки Чжан Сіюнь звернувся з проханням захисту прав на 
належний, справедливий судовий розгляд справи громадянина КНР Чжан 
Юй, студента 4 курсу Харківського національного університету ім. Кара-
зіна, звинуваченого за ч.1 ст.115 КК України у здійсненні умисного вбивства. 
Крім цього з аналогічним проханням на ім’я Уповноваженого з прав людини 
надішли звернення адвокатів Чжан Юй – О.Невольниченка та А.Подкопаєва. 

У зверненнях зазначалося, що 1 травня 2009 р. у м.Харкові четверо громадян 
України в стані сильного алкогольного сп’яніння спровокували бійку з китай-
ськими студентами, під час якої був поранений М.Мозговий – один з учасників 
бійки, який внаслідок поранення помер у лікарні.

За зверненням посла та адвокатів Уповноваженим з прав людини було від-
крито провадження у цій справі. Як було з’ясовано, китайський студент Чжан 
Юй обвинувачується у вбивстві на підставі свідчень учасників бійки – громадян 
України і 29 вересня 2011 р. засуджений Київським районним судом м.Харкова 
до 12 років позбавлення волі, незважаючи на те, що у процесі судового роз-
гляду справи не було прямих доказів його персональної вини і цим же судом 
справа була направлена до прокуратури на додаткове розслідування. 

Адвокат А.Подкопаєв у апеляційній скарзі до Апеляційного суду Харківської 
області зазначив, що у процесі досудового слідства і в суді Чжан Юй та інши-
ми громадянами КНР наводились доводи, які свідчили, що даний злочин скоїв 
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інший китайський студент, який також брав участь у бійці. Цей студент влас-
норучно написав два документи (явка з повинною), в яких докладно описав 
власні дії, у т.ч. механізм нанесення ним удару потерпілому, стверджуючи, що 
здійснював ці дії, обороняючись від насильства з боку потерпілого і його дру-
зів. Проте відповідної оцінки даним документам у сукупності з іншими дока-
зами дано не було. Згодом цей студент відмовився від даних їм зізнань і відбув 
до Китаю.

У процесі провадження представники Уповноваженого з прав людини здій-
снили виїзд до Харківського слідчого ізолятора, де Чжан Юй утримується під 
вартою. З засудженим проведено зустріч, вивчено матеріали його особової 
справи, ознайомлено з умовами тримання та стану додержання його прав у 
слідчому ізоляторі.

Уповноваженим направлено звернення до голови Апеляційного суду Харків-
ської області А.Солодкову щодо належного і неупередженого розгляду апеля-
ції, поданої захисником Чжан Юй на вирок суду. Питання захисту прав Чжан 
Юй на належний і неупереджений судовий розгляд його кримінальної справи 
продовжує перебувати на особистому контролі Уповноваженого.

Уповноважений з прав людини зазначає, що у 2011 р. приділено значну 
увагу удосконаленню законодавства у сфері міграції та організації ефектив-
нішого управління міграційними процесами. Загалом це має сприяти по-
ліпшенню стану забезпечення прав іноземців та осіб без громадянства. На 
зразок багатьох європейських країн Україна пішла й шляхом посилення ролі 
держави у протидії нелегальній міграції.

25 грудня 2011 р. набрав чинності Закон Україну “Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства” у новій редакції, яка чітко впорядковує 
термінологію, пов’язану з імміграцією, підстави перебування іноземців та осіб 
без громадянства на території України та оформлення їм відповідних докумен-
тів, встановлює примат міжнародних договорів. Новацією Закону є обов’язок 
усіх іноземців та осіб без громадянства подавати свої біометричні дані для 
їх фіксації під час проходження прикордонного контролю у пунктах пропуску 
через державний кордон.

Закон передбачає оформлення посвідки на тимчасове проживання, зокре-
ма іноземцям та особам без громадянства, які перебувають у шлюбі з грома-
дянами України (навіть якщо такий шлюб триває менше двох років), а також 
навчаються в Україні. Раніше ці категорії іноземців та осіб без громадянства не 
мали цього права, вважалися такими, що тимчасово перебувають на території 
України і були змушені продовжувати реєстрацію своїх паспортних докумен-
тів, що створювало для них серйозні проблеми. На цьому Уповноважений з 
прав людини неодноразово наголошувала у своїх Щорічних доповідях.

Важливо також, що новий Закон передбачає легалізацію осіб, яких до завер-
шення граничного терміну перебування у пунктах тимчасового перебування 
іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, не 
було примусово видворено з України з причин відсутності проїзного докумен-
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та, транспортного сполучення з країною їх походження або з інших незалеж-
них від них причин (такий правовий статус відповідає так званій концепції 
“толерантного перебування”). Водночас законодавство, на жаль, не містить 
положень щодо соціальної та іншої підтримки для цієї категорії мігрантів. 
Невідомо також, як ці особи в подальшому інтегруватимуться в українське сус-
пільство у разі залишення в нашій державі на тривалий строк чи назавжди.

Стаття 14 нового Закону передбачає повернення іноземців та осіб без гро-
мадянства, яким не дозволено в’їзд до України, тобто вони повертаються до 
держави, з якої прибули, без перетину державного кордону України. Водночас 
рішення приймається на розсуд працівників органів охорони державного кор-
дону і не підлягає оскарженню.

Стаття 31 нового Закону містить важливі гарантії дотримання Україною 
принципу невислання в частині заборони примусового повернення чи видво-
рення, видачі або передачі іноземців та осіб без громадянства до країн, де 
їм загрожує смертна кара або страта, катування, жорстоке, нелюдське 
або таке, що принижує гідність, поводження та покарання. Йдеться про 
гарантії дотримання статтей 2 і 3 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод 1950 р. “Право на життя” і “Заборона катування”, а також імп-
лементацію практики Європейського суду з прав людини у низці справ щодо 
екстрадиції й депортації.

Окрема стаття нового закону присвячена процедурі добровільного повернен-
ня іноземців та осіб без громадянства до країн походження або третіх країн, яке 
здійснюється за сприяння держави.

8 липня 2011 р. Верховна Рада України ухвалила довгоочікуваний За-
кон “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту”, на необхідності прийняття якого багато років поспіль наголошувала 
Уповноважений з прав людини у своїх Щорічних доповідях. Адже через те, що 
додаткова і тимчасова форми захисту не були передбачені на рівні закону, від-
повідні категорії іноземців та осіб без громадянства не могли легалізувати своє 
перебування на території України та опинялися у статусі нелегальних мігрантів.

Цей законодавчий акт, крім надання статусу біженця в Україні, передбачає 
й інші форми гуманітарного захисту іноземців та осіб без громадянства, які 
його потребують, але не підпадають під дію Конвенції ООН про статус біжен-
ців 1951 р.: додатковий захист, що надається особам, які прибули в Україну 
або перебувають в Україні і не можуть або не бажають повернутися в краї-
ну громадянської належності або країну попереднього постійного проживан-
ня внаслідок обставин, які загрожують їх життю, безпеці чи свободі, та 
тимчасовий захист як винятковий практичний захід, обмежений у часі, що 
надається в Україні іноземцям та особам без громадянства, які масово прибули 
в нашу державу з країни, що має спільний кордон з Україною, і не можуть по-
вернутися в країну постійного проживання з різних обставин.

Відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, який 
частково набрав чинності 9 липня 2011 р., право на отримання безкоштовної 
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юридичної допомоги поширюється також на іноземців та осіб без громадянства, 
які перебувають під юрисдикцією України.

У 2011 р. розпочалося становлення на національному, регіональному та міс-
цевому рівнях Державної міграційної служби України відповідно до Положення, 
затвердженого Указом Президента України 6 квітня 2011 р. Серед основних за-
вдань новоствореної служби: реалізація державної політики у сфері як імміграції, 
так і еміграції. Важливо, щоб поряд з протидією нелегальній міграції Державна 
міграційна служба мала достатній потенціал, зокрема необхідні людські і фінан-
сові ресурси, для ефективної реалізації своїх цивільних і гуманітарних функцій, 
на чому неодноразово наголошувала Омбудсман України. 

На думку Уповноваженого з прав людини, ефективне управління міграційни-
ми процесами є неможливим без такої важливої складової, як інтеграція іммі-
грантів, які проживають в Україні, шляхом запровадження відповідних дієвих 
програм. На жаль, на сьогодні, через складну економічну ситуацію в Україні, інте-
граційні програми для мігрантів, передусім біженців та представників уразливих 
категорій (діти, хворі та інваліди, особи похилого віку), здійснюються переважно 
зусиллями та коштом міжнародних і неурядових благодійних організацій.

В одному з колективних звернень до Уповноваженого з прав людини йшлося 
про сприяння у збереженні інтеграційного центру для біженців у м.Києві, 
яким опікується Благодійний фонд “Рокада”. Центр надає освітню підтримку 
біженцям і дітям без супроводу дорослих (вивчення української мови, культу-
ри, історії, комп’ютерні курси, різні гуртки). Не маючи власного приміщення, 
центр орендував його на території дошкільного навчального закладу №745 у 
Деснянському районі столиці, яке, за інформацією БФ “Рокада”, їх неодноразо-
во просили звільнити. Крім цього, 30 вересня 2011 р. закінчилося фінансування 
оренди приміщення для центру. Заявники просили сприяти збереженню цього 
осередку інтеграції біженців. Уповноважений звернулася з даного питання до 
Деснянської райдержадміністрації у м.Києві. Згідно з отриманою відповіддю 
Комісією по напрацюванню пропозицій з питань оренди та приватизації майна 
надано доручення Управлінню з питань майна комунальної власності та балан-
соутримувачам підшукати відповідне вільне приміщення.

Уже сьогодні є очевидним те, що, зважаючи на значні демографічні втрати, 
Україна, так само як і Європейський Союз, найближчим часом потребу-
ватиме залучення кваліфікованої трудової сили ззовні для забезпечення 
ефективного розвитку економіки та соціального сектору. У зв’язку з цим 
потрібна потужна державна програма, спрямована на інтеграцію іммігран-
тів, які проживають або перебувають в Україні, в українське суспільство, а у 
майбутньому – дієві програми репатріації, які мають, зокрема, Ізраїль, Росія, а 
також програми цілеспрямованого залучення трудових мігрантів відповідних 
спеціальностей (за прикладом Канади). Належним чином має імплементува-
тися нашою державою Європейська конвенція про правовий статус трудя-
щих-мігрантів 1977 р., ратифікована Україною 16 березня 2007 р.

Тому Уповноважений з прав людини підтримує затверджений 15 червня 
2011 р. Кабінетом Міністрів України План заходів щодо інтеграції мігран-
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тів в українське суспільство на 2011–2015 рр., спрямований як на інтеграцію 
власне іммігрантів, так і українських мігрантів, які повернулися в Україну. За-
значений план передбачає, крім іншого:

– проведення аналізу узгодження законодавства у сфері праці, освіти, охоро-
ни здоров’я, соціального забезпечення, міграції та внесення Урядові проектів 
відповідних нормативно-правових актів (цей пункт плану є надзвичайно важ-
ливим, адже неузгодженість законодавства є досить серйозною проблемою);

– розробку механізму оцінювання та підтвердження професійних знань і ква-
ліфікації мігрантів, зокрема біженців, визнання іноземних дипломів про освіту; 

– розробку навчальної програми та запровадження відповідних курсів для за-
лучення дітей мігрантів, зокрема біженців, до навчального процесу та їх адап-
тації до шкільного середовища загальноосвітніх навчальних закладів;

– запровадження курсів базової підготовки мігрантів з вивчення державного 
устрою України, Конституції України, історії, культури, системи соціального 
забезпечення і охорони здоров’я, а також додаткових занять для дітей мігрантів 
для підготовки їх до вступу у вищі навчальні заклади; 

– розробку методичних рекомендацій щодо надання працівниками державної 
служби зайнятості допомоги у працевлаштуванні, професійній підготовці, перепід-
готовці, підвищенні кваліфікації українських мігрантів, які повернулися в Україну.

Омбудсман України переконана, що інтеграційна політика матиме пози-
тивні результати, якщо вона гарантуватиме рівний та недискримінаційний 
доступ іноземців та осіб без громадянства до більшості прав та можливос-
тей, якими користуються громадяни України, створить реальні можливос-
ті для їх позитивної взаємодії з громадянами країни перебування, а також 
заохочуватиме їх активну участь у житті приймаючого суспільства.
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2. Співпраця з органами державної влади Та міСцевого 
СамоврядУвання щодо додержання  конСТиТУційних 

прав і Свобод людини

Уповноважений з прав людини відповідно до Конституції України та Закону 
України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” здій-
снює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод 
людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах 
її юрисдикції. Однак унікальність статусу Уповноваженого полягає у тому, що 
він не належить до жодної з гілок державної влади, а є органом sui generis, тоб-
то особливого роду – незалежним конституційним контрольним субсидіарним 
органом позасудового захисту прав людини.

Реалізація його мандата в умовах сучасної України ускладнюється тим, що 
інституція Уповноваженого з прав людини не вписується у традиційну систему 
державних органів. Тому цілком природним є продовження українським Омбуд-
сманом пошуку оптимальних механізмів взаємодії з владними структурами, збе-
рігаючи при цьому свій незалежний статус, що є основною вимогою Паризьких 
принципів, які визначають статус національних інституцій з прав людини.

Особливу роль у захисті прав людини відіграє співпраця Уповноваженого 
з прав людини з Президентом України, Верховною Радою України, Урядом, 
судовою гілкою влади, правоохоронцями, а також місцевими органами держав-
ної влади та місцевого самоврядування, які за Конституцією України і чинним 
законодавством забезпечують дотримання та реалізацію прав і свобод або по-
новлюють порушені права людини. 

Співпраця з Президентом України. Відповідно до Основного Закону держа-
ви (ст. 102) Президент України є гарантом додержання Конституції України, прав 
і свобод людини і громадянина. Тому співпраця з главою держави для Уповно-
важеного з прав людини є дуже важливою при здійсненні своїх конституційних 
повноважень.

14 січня 2011 р. відбулася зустріч Уповноваженого з прав людини з Прези-
дентом України Віктором Януковичем, під час якої йшлося про стан дотриман-
ня прав і свобод людини в Україні. За наслідками зустрічі глава держави, зокрема, 
доручив Кабінету Міністрів України забезпечити проведення заходів, пов’язаних 
з 20-річчям ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини. Також були 
обговорені питання проведення загальної амністії, якої в Україні не було останні 
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кілька років, і подолання зловживань правом на арешт. Після зустрічі з Упов
новаженим з прав людини Президент України звернувся до правоохоронців 
і суддів України, з вимогою, не допускати зловживання правом на арешт і 
застосовувати цей захід лише як виняткову міру запобіжного заходу.

7 квітня 2011 р. у своєму Щорічному посланні до Верховної Ради України 
Президент України зокрема зазначив, що “сьогодні корупція стала безпосе-
редньою загрозою конституційним правам і свободам громадян” та звернув-
ся до правоохоронних органів та суддівського корпусу з вимогою неухильного 
дотримання закону, чесності в розслідуванні справ та при винесенні судового 
вироку. 

16 вересня 2011 р. глава держави звернувся з листами до Генерального про-
курора, міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки, голови Державної 
податкової служби, голови Ради суддів України, голови Ради суддів загальних 
судів, у яких надав доручення найближчим часом розглянути питання щодо 
доцільності тримання під вартою осіб, які підозрюються у вчиненні злочи-
нів, не пов’язаних із загрозою життю і здоров’ю громадян, а також вжити 
заходів щодо забезпечення належних умов тримання заарештованих та до-
держання розумних строків досудового та судового розгляду кримінальних 
справ. 

У своєму зверненні з нагоди Міжнародного дня прав людини 10 грудня 
2011 р. Президент України наголосив: “Права і свободи людини є найвищою 
суспільною цінністю, і ми робимо все для їх неухильного дотримання, залиша-
ючись загальновизнаним регіональним лідером стабільності”.

Омбудсман України постійно брала участь у заходах щодо проблематики за-
хисту прав людини, які проводилися за ініціативою та участю глави держави. 
Так, 27 жовтня 2011 р. відбулася Всеукраїнська нарада з питань захисту прав 
дитини під головуванням Президента України. У виступі на нараді Уповнова-
жений проаналізувала стан захисту прав дитини в Україні та надала пропозиції 
щодо визначення подальших дій для вдосконалення роботи органів централь-
ної та місцевої влади та законодавства з метою забезпечення права дитини на 
родинне виховання, соціального захисту багатодітних сімей і матерів-героїнь, 
унеможливлення використання сучасних репродуктивних технологій у торгівлі 
дітьми, недопущення послаблення державної політики у ході адміністративної 
реформи в сфері охорони дитинства тощо. Ці проблеми розглянуто у окремому 
розділі Доповіді щодо захисту прав дітей.

У 2011 р. Уповноваженим з прав людини було внесено три подання Пре-
зидентові України, зокрема, “Про прискорення ратифікації Угоди між Укра-
їною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення”, “Про 
забезпечення права жінок на працю в державних органах виконавчої влади 
та управління” та “Про захист прав пільгових категорій громадян України 
на санаторнокурортне лікування та права на працю трудового колективу 
ДП МО України “Сакський центральний військовий клінічний санаторій 
ім.М.І.Пирогова”. 
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Главі держави також направлено вісім звернень Омбудсмана України,  зокрема, 
з питань допомоги малозабезпеченим сім’ям, міждержавного і національного 
усиновлення, повернення громадянам трудових заощаджень тощо. 

Уповноважений з прав людини підтримує зусилля Президента України 
щодо забезпечення конституційних прав і свобод людини і сподівається на 
подальшу співпрацю з метою ефективного захисту прав співвітчизників.

Співпраця з Кабінетом Міністрів України. Конституція України (ст.116) 
передбачає, що саме Кабінет Міністрів України вживає заходів для  забезпечення 
прав і свобод людини і громадянина.

Уповноважений з прав людини а також представники Уповноваженого регу-
лярно беруть участь у засіданнях Уряду, де мають можливість викласти свою 
позицію щодо проектів нормативно-правових актів, які вносяться на розгляд. 
Загалом Омбудсманом України у 2011 р. здійснено експертизу 660 проектів 
нормативноправових актів, які розглядалися на засіданнях Кабінету Міні-
стрів України (зокрема, проектів законів України – 177, проектів указів Прези-
дента України – 37, проектів постанов Кабінету Міністрів України – 354, проектів 
розпоряджень Кабінету Міністрів України – 92). 

До 52 проектів актів було внесено пропозиції Уповноваженим з прав лю-
дини безпосередньо на засіданні Уряду та на прохання відповідних міністерств, 
зокрема, з питань: проекту Державної програми “Національний план дій щодо 
реалізації Конвенції про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інва-
лідів”; рекомендацій Доповіді Групи видатних осіб Ради Європи “Жити разом 
у Європі 21-го століття”; внесення змін до деяких законодавчих актів України 
у зв’язку з прийняттям Закону України “Про засади запобігання і протидії ко-
рупції”; внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення 
у відповідність із законами України “Про інформацію” та “Про доступ до пу-
блічної інформації”; приєднання України до Міжнародної конвенції про захист 
усіх осіб від насильницьких зникнень”; внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо безпечності харчових продуктів”; координації роботи з 
моніторингу виконання Порядку денного асоціації Україна – ЄС; внесення змін 
до Закону України про державну допомогу сім’ям з дітьми тощо.

У 2011 р. Уповноваженим з прав людини було внесено п’ять подань до 
Прем’єр-міністра України М.Азарова: “Про забезпечення прав осіб, які здій-
снюють постійний догляд за інвалідами, на соціальний захист та достатній 
життєвий рівень”, “Про запобігання торгівлі дітьми та іншим порушенням 
прав людини внаслідок недостатнього нормативноправового регулювання 
застосування допоміжних репродуктивних технологій у медичних закла-
дах України”, “Про захист соціальноекономічних прав військовослужбовців 
строкової служби на отримання матеріальної допомоги після звільнення з 
військової служби”, “Про усунення брутальних порушень конституційних 
прав ув’язнених на охорону здоров’я та медичну допомогу під час їх перебу-
вання у слідчих ізоляторах” та “Про захист права ветеранів війни та інших 
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пільгових категорій громадян на отримання передбачених законами України 
пенсій і компенсацій”.

Направлялися також звернення Уповноваженого з прав людини до Кабіне-
ту Міністрів України з питань захисту прав ветеранів на належне медико
санітарне забезпечення, санаторного лікування дитини, захисту прав укра-
їнських моряків, своєчасної виплати винагороди за працю тощо. 

Кабінет Міністрів України уважно ставився до пропозицій Уповноваженого 
і вживав відповідних заходів для виконання більшості з них. 

Крім того, Уряд поінформував Уповноваженого про організацію виконан-
ня Постанов Верховної Ради України від 21 грудня 2010 р. № 2840-VI “Про 
Спеціальну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав люди-
ни “Стан дотримання Україною європейських стандартів з прав і свобод 
людини” та від 5 квітня 2011 р. № 3194VI “Про Щорічну доповідь Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та 
захисту прав і свобод людини в Україні”.

Водночас далеко не всі можливості для посилення захисту прав і свобод люди-
ни в країні, як пропонувала Уповноважений, були ефективно використані. Тому 
невипадково за результатами свого візиту у листопаді 2011 р. в Україну Комісар 
РЄ з прав людини Т.Хаммарберг публічно порекомендував Урядові більше при-
слухатися до рекомендацій Омбудсмана України.

Переконана, що активна співпраця Кабінету Міністрів України з Уповно-
важеним з прав людини буде надійним механізмом запобігання порушенням 
конституційних прав і свобод людини.

Співпраця з Конституційним Судом України. Триває багаторічна співпраця 
Уповноваженого з прав людини з Конституційним Судом України. Основою для 
цього є право на конституційне подання, надане Омбудсманові України.

У виступі 16 вересня 2011 р. на Міжнародній конференції „Захист прав лю-
дини органами конституційної юстиції: можливості і проблеми індивідуально-
го доступу“ напередодні 15-ї річниці від дня створення Конституційного Суду 
України Омбудсманом України було наголошено, що з Конституційним Судом 
України Уповноважений намагається розв’язувати передусім системні про-
блеми й усувати загрози, які спричиняють масові порушення прав і свобод 
людини та змушують співвітчизників звертатися як до національних судів, 
так і до Європейського суду з прав людини.

Останнє надзвичайно важливе резонансне рішення, яке було прийняте Кон-
ституційним Судом України за поданням Уповноваженого з прав людини, стосу-
валося визнання неконституційними законодавчих положень щодо затримання 
органами внутрішніх справ осіб без певного місця проживання на термін до 
30 діб. Фактично це був узаконений адміністративний арешт. До честі суду, 
спільними зусиллями його вдалося скасувати. 

У вересні 2011 р. Уповноважений з прав людини звернулася з конституцій-
ним поданням “Про офіційне тлумачення частини другої статті третьої 
Закону України “Про приватизацію державного майна” (в редакції до 3 бе-
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резня 2005 р.) щодо права на приватизацію гуртожитків”, що є надзвичайно 
важливим для захисту права на житло великої кількості громадян, передусім 
сімей з дітьми. На жаль, з суто формальних причин суд відмовив у відкритті 
конституційного провадження у цій справі – у зв’язку з тим, що зазначена норма 
втратила чинність. Проте у судовій практиці вона застосовується, даючи право 
власникам гуртожитків поводитись з їхніми мешканцями як заманеться. Оче-
видно, є потреба у певному вдосконаленні Закону України “Про Конституційний 
Суд України”, і Уповноважений з прав людини готова внести такі пропозиції, 
узгодивши їх з Конституційним Судом України.

Омбудсман України також надає експертні висновки на запити суддів Кон-
ституційного Суду України. У 2011 р. Уповноваженим направлено чотири 
експертних висновки до Конституційного Суду України стосовно консти-
туційних подань та звернень інших суб’єктів, зокрема:

про відповідність Конституції окремих положень Кодексу адміністра- –
тивного судочинства України щодо предметної підсудності справ Ви-
щому адміністративному суду України; 
про відповідність Конституції України окремих положень Кодексу Укра- –
їни про адміністративні правопорушення та п.5 ч.1 ст.11 Закону України 
“Про міліцію”;
щодо офіційного тлумачення положень ч.3 ст.42 Конституції України в  –
системному зв’язку з положеннями Закону України “Про захист прав 
споживачів”; 
щодо офіційного тлумачення положень ст.24 Конституції України сто- –
совно права засудженої особи, яка перебуває в місцях позбавлення волі, 
бути доставленою до суду для участі в судовому процесі.

Здійснення Омбудсманом України функцій парламентського конт ролю за до-
триманням прав і свобод людини, вивчення досвіду передової світової практи-
ки у цій сфері дає підстави для висновку, що одним з найважливіших засобів 
реалізації конституційного права людини на судовий захист було б закріплення 
права кожного на конституційну скаргу. 

Уповноважений з прав людини вважає, що забезпечити прямий доступ 
громадян України до конституційного правосуддя можна шляхом прийнят-
тя відповідних змін до законодавства України, які фактично конституюва-
ли б право громадянина на конституційну скаргу. Це цілком узгоджується 
з положеннями Конституції України щодо гарантій звернення до суду для 
захисту конституційних прав і свобод людини. 

Співпраця з судовою гілкою влади. На даний час в Україні однією з най-
болючих є проблема захисту права людини на справедливий суд. Саме суди 
відповідно до Конституції України (ст.55) захищають права і свободи людини 
і громадянина. Проте наявність суттєвих недоліків національної системи 
судочинства підтверджується й аналізом рішень Європейського суду з прав 
людини щодо України. Про це докладніше йтиметься у розділі Доповіді щодо 
громадянських та особистих прав. 
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Для припинення порушення прав громадян на судовий захист, зокрема та-
кого ганебного явища, як судова тяганина, Уповноваженому з прав людини 
неодноразово доводилося звертатися з поданнями до Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України та Ради суддів України. Так Уповноваженим були вне-
сенні подання “Про порушення місцевими та апеляційними судами міста 
Києва та Київської області права людини на свободу та особисту недотор-
канність і розгляд справи упродовж розумного строку”, “Про порушення 
суддями Шевченківського районного суду м. Києва прав О.Робейко на охорону 
життя і здоров’я, свободу і особисту недоторканність та розгляд справи 
упродовж розумного строку”; “Про неможливість обрання М. Л. на посаду 
судді Алуштинського міського суду АР Крим безстроково через його проти-
правну поведінку та низькі моральноетичні якості”.

У відповідях, які надходять до Уповноваженого з прав людини за результатами 
перевірок від рад суддів та апеляційних судів, найчастіше  йдеться про такі при-
чини тривалого розгляду справи, як: хвороба суддів та інших учасників процесу; 
закінчення повноважень судді або ж відпустка; тривале проведення судових екс-
пертиз; задоволення поданих до суду клопотань; недоставка підсудних до залу 
судових засідань; неявка потерпілих та інших учасників процесу. 

Питання щодо відповідальності суддів Уповноваженим з прав людини нео-
дноразово вносилися на розгляд кваліфікаційних комісій суддів, які до липня 
2010 р. функціонували у регіонах на громадських засадах. Участь у роботі цих 
комісій представників Уповноваженого з прав людини значною мірою сприяла 
підвищенню ролі комісій, дисциплінованості інших її членів та осіб, стосовно 
яких розглядалися справи, і, зрештою, прийняттю об’єктивних рішень.

Через своїх представників у складі комісій Уповноважений з прав людини 
підтримувала зв’язок із судовою системою; вивчала проблеми та складнощі в ді-
яльності суддів, а також питання, пов’язані з судовим захистом прав людини. 

Після прийняття у липні 2010 р. нового Закону України “Про судоустрій і 
статус суддів” регіональні кваліфікаційні комісії припинили свою діяльність. 
Сьогодні діє Вища кваліфікаційна комісія суддів України як постійно діючий 
орган у системі судоустрою України. До складу цієї комісії увійшов пред-
ставник Уповноваженого з прав людини. Протягом 2011 р. ним розглянуто 2070 
звернень громадян та юридичних осіб щодо неналежної організації судочинства 
в судах, судової тяганини, порушень суддями процесуального законодавства під 
час здійснення правосуддя, незаконних судових рішень. Надано близько 550 
висновків про наявність чи відсутність підстав для відкриття дисциплінарних 
проваджень стосовно суддів місцевих та апеляційних судів. За результатами роз-
гляду цих висновків Вищою кваліфікаційною комісією суддів України прийнято 
33 рішення про відкриття дисциплінарних справ стосовно 42 суддів. 5 суддів 
було притягнуто до дисциплінарної відповідальності за допущення істотних 
порушень вимог процесуального законодавства під час здійснення правосуддя 
та невжиття заходів щодо розгляду заяв, скарг чи справ протягом встановлених 
законом строків.
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Ліквідація кваліфікаційних комісій суддів певною мірою обмежила можливос-
ті взаємодії Уповноваженого з прав людини із суддівським корпусом у регіонах. 
Але Уповноважений з прав людини намагається компенсувати це зустрічами з 
суддівським корпусом і активною участю у роботі з’їздів суддів, конференцій, 
“круглих столів” тощо. 

Так, 1 липня 2011 р. Омбудсман України взяла участь в організованій Радою 
суддів України і Верховним Судом України Першій міжнародній науково
практичній конференції “Проблеми застосування практики Європейського 
суду з прав людини в правовій системі України”. У доповіді на цій конференції 
Уповноважений звернула увагу на системне зловживання правом на арешт; ма-
сове порушення права людини на свободу та особисту недоторканність; судову 
тяганину, катування та нелюдське поводження в органах внутрішніх справ; не-
виконання судових рішень – як українських, так і Європейського суду з прав 
людини; порушення прав біженців та шукачів притулку. 

Уповноважений з прав людини також наголосила на необхідності продовження 
судово-правової реформи і закликала об’єднати зусилля з метою більш ефектив-
ної імплементації європейських стандартів з прав людини, зокрема практики Єв-
росуду, у судову систему України. Це сприятиме подоланню системних проблем, 
які негативно відбиваються на дотриманні прав і свобод людини в Україні.

На переконання Уповноваженого з прав людини, посиленню співпраці з 
судовою гілкою влади щодо захисту прав людини має сприяти закріплення у 
процесуальному законодавстві країни норм, які забезпечували б можливість 
участі Омбудсмана України та його представників у кримінальному, ци-
вільному та адміністративному процесах на будьякій їх стадії. Відповідні 
законопроекти знаходяться в парламенті понад п’ять років.

Співпраця з органами прокуратури. У резолюції Парламентської асамблеї  
№1755 2010 р. особлива увага була приділена питанням реформування орга-
нів прокуратури України відповідно до європейських стандартів і цінностей. 
9 грудня 2010 р. відбулася перша зустріч Уповноваженого з прав людини з 
Генеральним прокурором України Віктором Пшонкою, після якої було запо-
чатковано нову, більш дієву систему співпраці  Уповноваженого з прав людини 
і органів прокуратури з метою поновлення порушених прав громадян та запо-
бігання порушенням прав і свобод людини.

Уповноважений з прав людини у березні–квітні 2011 р. тричі брала участь у ро-
боті колегій та нарад Генеральної прокуратури України та прокуратури м.Києва, 
проводила регулярні зустрічі з Генеральним прокурором України, керівниками 
регіональних прокуратур з метою вирішення невідкладних питань захисту прав 
людини. У свою чергу працівники Генеральної прокуратури України були ак-
тивними учасниками заходів Уповноваженого з прав людини з питань захисту 
прав людини, зокрема, Міжнародного круглого столу “Створення Національ-
ного превентивного механізму проти тортур в Україні” 8 жовтня 2011 р., який 
відбувся у м.Києві за ініціативою Уповноваженого з прав людини та під егідою 
Ради Європи.
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Працівниками Генеральної прокуратури України та Секретаріату Омбудсма-
на здійснено дві комплексні перевірки стану дотримання права ув’язнених на 
медичну допомогу у Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Протягом 2011 р. Уповноваженим з прав людини було внесено 11 подань 
та направлено 21 листзвернення Генеральному прокурору України, а також 
2 подання та 4 листизвернення регіональним прокурорам. Зокрема, вне-
сені подання Уповноваженого з прав людини Генеральному прокурору Укра-
їни: “Про порушення місцевими та апеляційними судами міста Києва та 
Київської області права людини на свободу і особисту недоторканність та 
розгляд справи упродовж розумного строку”; “Про запобігання торгівлі ді-
тьми та іншим порушенням прав людини при застосуванні допоміжних 
репродуктивних технологій у медичних закладах України”; “Про захист прав 
ВІЛінфікованих осіб на якісне безперервне лікування”. З приводу виявлених 
Омбудсманом порушень прав ув’язнених на медичну допомогу, життя та 
здоров’я були внесені також подання: “Про захист права на медичну допо-
могу та життя 40річної ув’язненої Ганни Афанасьєвої”, “Про брутальні по-
рушення конституційних прав затриманого Героя України Миколи Павлюка 
на охорону життя і здоров’я, свободу та особисту недоторканність, честь 
і гідність”, “Про захист прав Лариси Туйсузової на свободу та особисту не-
доторканність, здоров’я та життя”, “Про усунення брутальних порушень 
конституційних прав підсудного Миколи Сталіна на охорону здоров’я, ме-
дичну допомогу і життя та неналежне виконання судових рішень”, “Про по-
рушення прав громадянина Російської Федерації Андрія Оніщенка на охорону 
здоров’я, свободу та особисту недоторканність, честь і гідність”.

Уповноваженому з прав людини також довелося звернутися до Генерального 
прокурора України у справі про порушення прав інвалідів-чорнобильців на на-
лежний соціальний захист, охорону здоров’я і безпеку життя, щодо ретельної пе-
ревірки обставин смерті одного із учасників голодування інвалідів-чорнобильців 
Геннадія Конопльова, яка сталася 27 листопада 2011 р. 

За дорученням Уповноваженого з прав людини органам прокуратури  протя-
гом року направлено понад 3 тис. звернень щодо вжиття заходів прокурорського 
реагування з метою захисту прав людини. 

Омбудсман України вважає, що дієва співпраця з органами прокуратури і 
надалі сприятиме поновлення порушених прав і свобод людини в Україні.

Співпраця з Міністерством внутрішніх справ України. Законом України 
“Про міліцію” (ст.2) передбачається, що серед основних завдань міліції є забез-
печення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів. 
Це вимагає від органів внутрішніх прав рішучих дій, спрямованих на захист 
життя і здоров’я людей, їх власності, охорони природного середовища тощо від 
протиправних посягань, при цьому строго дотримуючись Конституції України 
та чинного законодавства.

Протягом 2011 р. було внесено чотири подання Уповноваженого з прав 
людини міністрові внутрішніх справ України, зокрема: “Про забезпечення 
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прав неповнолітніх шукачів притулку без супроводу дорослих під час затри-
мання співробітниками органів внутрішніх справ”; “Про порушення кон-
ституційних прав заарештованих членів ВО “Тризуб” на свободу і особисту 
недоторканність”; “Про усунення брутальних порушень конституційних 
прав підсудних на охорону здоров’я, медичну допомогу і життя та належне 
виконання судових рішень”. 

Уповноваженим та за дорученням направлено понад 500 звернень органам 
внутрішніх справ з питань поновлення порушених прав і свобод людини. 

5 жовтня 2011 р. Уповноважений з прав людини на Парламентських слу-
ханнях “Про реформування системи органів МВС України і впровадження 
європейських стандартів” звернула увагу на існування в діяльності міліції 
системних недоліків. Йдеться, зокрема, про жорстоке поводження з людьми 
і катування, масові затримання та арешти, неналежне проведення дізнання та 
досудового слідства у кримінальних справах. Попри позитивні зміни, в деяких 
регіонах ув’язнених у спецустановах міліції продовжують тримати в умовах, 
що принижують гідність людини, та за міжнародними стандартами вважаються 
одним із видів катувань. (Ці системні проблеми аналізуються далі у підрозділі 
Доповіді щодо захисту прав людини від катувань та жорстокого поводження). 

Омбудсман закликала правоохоронців позбутися обвинувального ухилу у став-
ленні до людини і перейти до суто захисної функції. Лише за таких умов можна 
повернути довіру суспільства до правоохоронних органів. 

Уповноважений також запропонувала кардинально переглянути рівень гро-
шового утримання та соціального захисту працівників міліції та членів їхніх 
сімей, яке має бути адекватним рівневі фізичних і моральних затрат на службі 
та не нижчим, ніж в інших правоохоронних і силових структурах.

Уповноважений з прав людини планує найближчим часом зустрітися з ново-
призначеним міністром внутрішніх справ України В.Захарченком і запропонува-
ти проект нової Угоди між МВС України та Уповноваженим з прав людини про 
співробітництво у сфері дотримання конституційних прав громадян з метою 
посилення ролі працівників міліції у захисті прав та законних інтересів лю-
дини, запобігання проявам протиправної поведінки з боку працівників право-
охоронних органів.

Співпраця з регіональними органами державної влади та органами міс-
цевого самоврядування. На місцеві органи виконавчої влади та самоврядування 
покладено обов’язок першочергового реагування щодо забезпечення прав і свобод 
людини безпосередньо на місцях. У 2011 р. до Уповноваженого з цих питань на-
дійшло понад 2 тис. звернень.

З метою покращення стану дотримання та захисту прав людини в регіонах 
усталеною практикою стало направлення подань Уповноваженого з прав люди-
ни Голові Ради міністрів і Голові Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
головам Київської і Севастопольської міських, обласних держадміністрацій, 
головам обласних рад – з питань виконання рекомендацій Щорічних і Спеці-
альних доповідей, інших актів реагування Омбудсмана України. Надзвичайно 
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корисним є зворотний зв’язок – інформування Уповноваженого з прав людини 
керівниками областей про заходи, що вживаються на виконання рекомендацій 
доповідей, подань та звернень. 

Ефективному налагодженню співпраці з місцевими органами влади  зна-
чною мірою сприяло відкриття представництв Уповноваженого з прав лю-
дини в Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, Закарпатській, 
Луганській, Львівській областях. Усі питання, що стосуються захисту та по-
новлення порушених прав людини, регіональні представництва Уповноваженого 
намагаються вирішувати у найтіснішій взаємодії з місцевими органами держав-
ної влади та органами місцевого самоврядування. 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація (голова – Олександр 
Вілкул) з належною увагою ставиться до питань, що стосуються захисту прав 
мешканців Дніпропетровщини, які ставляться представництвом Уповноваже-
ного з прав людини в цій області. Так, прикладом дієвої співпраці з органами 
місцевої влади стало співробітництво у вирішенні невідкладних питань захисту 
прав  постраждалих під час трагедії на залізничному переїзді у м.Марганці. За 
дорученням Уповноваженого з прав людини на місці події одразу ж побували 
співробітники представництва Уповноваженого з прав людини в області. Спільно 
із фахівцями  Дніпропетровської обласної державної адміністрації, органами 
місцевого самоврядування вони цілодобово відстежували хід ліквідації аварії та 
надання медичної допомоги потерпілим. Представники Уповноваженого були 
присутні на засіданні урядової комісії та обласної комісії по розслідуванню тра-
гедії, постійно відвідували потерпілих у лікарнях.

Для надання допомоги сім’ям загиблих та потерпілих було виділено та ви-
плачено з Державного бюджету 5 млн 300 тис. грн (по 100 тис. грн на кожного), 
з обласного бюджету – 265 тис. грн (по 5 тис. кожному). Окрім того, на благо-
дійний рахунок управління праці та соціального захисту населення надійшло 
понад 2 млн грн, які були використані на виплату матеріальної допомоги на 
поховання, лікування постраждалих, оплату ритуальних послуг і товарів, ви-
рішення соціально-побутових питань постраждалих та сімей загиблих.

Налагоджено також співпрацю представництва Уповноваженого з прав 
людини з Дніпропетровським обласним управлінням Державної пенітенціар-
ної служби, передусім у створенні належних матеріально-побутових умов три-
мання, медико-санітарного забезпечення та харчування засуджених та ув’язнених. 
Спільні перевірки стану дотримання конституційних прав засуджених у слідчих 
ізоляторах міст Дніпропетровська та Кривого Рогу, Дніпродзержинської коло-
нії №34, де утримуються засуджені жінки, сприяли значним змінам на краще 
у зміцненні матеріально-технічної бази, будівництві житла і гуртожитку для 
особового складу, отриманні нового медичного обладнання, відновленні роботи 
підсобного господарства та виробничої діяльності, значному покращенні забез-
печеності засуджених речовим майном. 

Разом із місцевими службами розв’язано й низку проблем щодо захисту со-
ціальних прав підопічних у комунальному закладі “Дніпропетровський геріа-
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тричний пансіонат”, де постійно проживає понад 600 ветеранів праці, самотніх 
людей та інвалідів. 

Спільно з фахівцями місцевого самоврядування здійснюється контроль і під-
тримка програми “Вікно життя”. Відкриттю такого закладу у м.Павлограді 
передувало глибоке вивчення співробітниками Дніпропетровського представ-
ництва Уповноваженого з прав людини стану  захисту та поновлення прав по-
кинутих і знайдених дітей, у тому числі немовлят. 

Західне представництво Уповноваженого з прав людини у м.Львові також 
активно співпрацює з органами місцевої влади з питань захисту прав і сво-
бод людини. Звернення представництва ретельно розглядаються посадовими 
особами, вчасно надається інформація про стан розгляду справ, які перебува-
ють на контролі Уповноваженого з прав людини. Наприклад, за зверненням до 
Львівського міського голови А.Садового щодо відновлення енергопостачання 
по вул.Лемківській у м.Львові питання було оперативно вирішене.

На прохання голови Волинської обласної ради, за дорученням Уповноваже-
ного з прав людини, радник, який очолює західне представництво, організував 
прийом людей з особистих питань. Надалі   такі прийоми  проводитимуться що-
квартально за попереднім узгодженням та інформуванням населення обласною 
радою. 

Радник Уповноваженого з прав людини постійно співпрацює з міським голо-
вою м.Калуша та іншими посадовими особами щодо реалізації комплексу при-
родоохоронних заходів, передбачених Указом Президента України від 10 лютого 
2010 р. №145 “Про оголошення території міста Калуша та сіл Кропивних і 
Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області зоною надзви-
чайної екологічної ситуації”. 

Ще один приклад злагодженої співпраці та взаємодії з органами державної 
влади та місцевого самоврядування – робота представництва Уповноваже-
ного з прав людини у Закарпатській області. 

Представник Уповноваженого запрошується на засідання сесій обласної ради, 
колегій облдержадміністрації та облпрокуратури. Щорічно представники Упо-
вноваженого з прав людини проводять прийоми громадян з виїздом до районних 
центрів та міст обласного підпорядкування. Протягом 2011 р., як і в попередні 
роки, проведено прийоми громадян у всіх містах і районах області. Про за-
значені заходи заздалегідь повідомляли засоби масової інформації обласного і 
районного рівнів.

Прийоми громадян проводилися в приміщеннях районних і міських рад. Голо-
ви відповідних рад всіляко сприяли організації прийомів громадян. Після про-
ведення заходів представники Уповноваженого в обов’язковому порядку зустрі-
чаються з керівниками районів та міст, а також керівниками правоохоронних 
органів, судів, окремих служб, за потребою, та спільно розв’язують проблеми, 
пов’язані із організацією захисту прав конкретних осіб, які побували на осо-
бистому прийомі. 
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Керівники органів державної влади та місцевого самоврядування області заці-
кавлені у співпраці з Уповноваженим з прав людини та усвідомлюють важливість 
спільної роботи щодо захисту конституційних прав і свобод громадян.

12 серпня 2011 р. рішенням сесії Закарпатської обласної ради виділено 
100,0 тис. грн на створення належних умов для роботи з громадянами, здійснення 
їх прийому представниками Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Це 
зроблено на регіональному рівні вперше. За рахунок коштів обласного бюджету 
здійснюється оплата поточного утримання приміщення, придбано комп’ютерну 
і оргтехніку, меблі та канцтовари. Офіс укомплектовано всім необхідним для 
роботи. Постійна підтримка надається головою Закарпатської обласної дер-
жавної адміністрації О.Ледидою та головою Закарпатської обласної ради 
І.Балогою.

Співпрацюють з органами державної влади та місцевого самоврядування пред-
ставництва Уповноваженого з прав людини в Автономній Республіці Крим та 
Луганській областях.

Омбудсман України вважає за необхідне розширювати практику співпраці в 
регіонах з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування для посилен-
ня захисту прав людини через свої представництва. Проте обмежене бюджетне 
фінансування діяльності Уповноваженого з прав людини – невиділення жодного 
разу коштів на роботу на регіональному рівні поки що не дає можливості ство-
рити в інших регіонах представництва Уповноваженого з прав людини.

Сьогодні тісна співпраця з Омбудсманом України усіх, кому за посадою або 
за вибором народу довірено владу, дасть змогу більш ефективно реалізувати 
фундаментальні конституційні положення про те, що найвищою цінністю у 
демократичному суспільстві є людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека. Тому що права і свободи людини та їх гарантії 
мають визначати зміст і спрямованість діяльності як держави загалом, 
так і кожного державного органу, органу місцевого самоврядування, кожного 
посадовця зокрема.
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3. ГРОМАДЯНСЬКІ ТА ОСОБИСТІ ПРАВА

3.1. Право на справедливий суд

Реформа Європейського суду з прав людини, проведена у 2010 р. у зв’язку 
з набуттям чинності Протоколом №14 до Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, дала певні результати: у 2011 р. розглянуто на 27% 
заяв більше, ніж у 2010 р., що зумовлено насамперед запровадженням процеду-
ри розгляду заяв суддями одноособово. Водночас на 31% більше заяв визнано 
неприйнятними або викреслено з реєстру справ, а рішень по суті прийнято на 
42% менше. Слід зазначити також, що, попри вжиті заходи, загальна кількість 
заяв, які перебували на розгляді Суду станом на 31 грудня 2011 р., зросла на 7% 
порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Це означає, що рефор-
мування цієї європейської судової установи триватиме, на чому наголошено, 
зокрема, в Ізмірській декларації, ухваленій під час Конференції високого рівня 
щодо майбутнього Європейського суду з прав людини (26–27 квітня 2011 р.).

Україна залишається однією із лідерів серед європейських країн за кіль-
кістю заяв проти них до Європейського суду з прав людини. Зокрема, ста-
ном на 31 грудня 2011 р. на розгляді суддів Євросуду знаходилося 10 тис. 
250 заяв, поданих проти України, що становить 6,8% загальної кількості заяв 
(151 тис. 600), які розглядаються Судом. Це п’яте місце після Росії, Туреччини, 
Італії та Румунії.

За тенденцією останніх років у середньому близько 4,5 тис. заяв проти Укра-
їни щороку передається на розгляд структурних підрозділів Євросуду (суддів 
одноособово, комітетів, палат або Великої палати). При цьому розгляд лише 
4% поданих проти України заяв завершується винесенням Судом рішення по 
суті або затвердженням умов дружнього врегулювання. Так, у 2001–2011 рр. 
розгляд 96% заяв завершився визнанням їх неприйнятними або видаленням 
з реєстру справ.

Станом на 1 січня 2012 р. Європейський суд виніс 669 рішень проти Укра-
їни, у яких констатував порушення ст.6 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод щодо права людини на справедливий судовий 
розгляд (табл. 3.1.1). Йдеться про 82% загальної кількості рішень по суті, що 
свідчить про системність цієї проблеми в нашій країні.
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Уповноваженим з прав людини здійснюється системний моніторинг 
стану до тримання права людини на справедливий суд. З цього приводу до 
Уповноваже ного щорічно надходить майже кожне п’яте серед загальної 
кількості звернень.

На переконання Уповноваженого з прав людини, кардинально змінити си-
туацію з дотриманням права на судовий захист, зупинити подальше зростання 
кількості звернень наших співвітчизників до Європейського суду з прав люди-
ни можливо шляхом проведення судово-правової реформи, яку було проголо-
шено майже 20 років тому.

№ 
п/п Порушення за статтями Конвенції про захист  

прав людини і основоположних свобод

Кількість
постановлених 

рішень

Кількість 
встановлених 

порушень
1. Ст.2 “Право на життя” 105 21

2. Ст.3 “Заборона катування” 59 96

3. Ст.5 “Право на свободу та особисту 
недоторканність” 66 124

4.

Ст.6 “Право на справедливий суд”
– тривалість провадження у кримінальній справі
– тривалість розгляду цивільної справи у суді
– тривалість виконання рішення національного 
суду
– процесуальні порушення з боку суду
– порушення принципу юридичної визначеності 
(скасування рішення суду в порядку нагляду 
тощо)
– порушення презумпції невинуватості 

669 687
65

175

368
55

21
4

5. Ст.8 “Право на повагу до приватного та сімейного 
життя” 23 23

6. Ст.9 “Свобода думки, совісті та релігії” 4 5

7. Ст.10 “Свобода вираження поглядів” 8 10

8. Ст.11 “Свобода зібрань та об’єднань” 1 1

9. Ст.13 “Право на ефективний засіб юридичного 
захисту” 127 127

10. Ст.34 “Індивідуальні заяви” 5 5
11. Перший протокол

– право на мирне володіння своїм майном
– право на вільні вибори

298 299
297
2

12. Протокол №4 (свобода пересування) 4 4
13. Протокол №7

– щодо неможливості судового оскарження 
рішень у справах про адмін. правопорушення
– щодо екстрадиції

3
2

1

3
2

1

Таблиця 3.1.1. Рішення Європейського суду з прав людини щодо порушення 
Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (станом 
на 31 грудня 2011 р.)
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Новий етап судової реформи був розпочатий у березні 2010 р. утвореною 
Указом Президента України Робочою групою з питань судової реформи. У її 
роботі активну участь взяла й Уповноважений з прав людини.

Розроблений Робочою групою фундаментальний для судочинства Закон 
України “Про судоустрій і статус суддів” прийнято у липні 2010 р.

У резолюції ПАРЄ №1755 (2010) цей закон було названо “наріжним каме-
нем реформи системи правосуддя та ключем до забезпечення незалежності 
судової гілки влади”, але піддано критиці його поспішне ухвалення без ви-
сновку Венеціанської комісії.

У 2011 р. розпочато інтенсивну роботу над удосконаленням окремих поло-
жень Закону України “Про судоустрій і статус суддів”. Напрацьовано нову ре-
дакцію закону, до якої увійшли і пропозиції, на яких протягом декількох років 
наполягала Уповноважений з прав людини, зокрема, щодо проведення спеці-
альної перевірки доброчесності кандидата на посаду судді; направлення судді, 
який вчинив дисциплінарний проступок, до Національної школи суддів Украї-
ни для проходження підвищення кваліфікації.

Створений у жовтні 2010 р. у ході судової реформи Вищий спеціалізо-
ваний суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, попри 
наявність кадрових та організаційно-технічних питань, протягом 2011 р. ак-
тивно виконував покладені на нього обов’язки з розгляду справ цивільної та 
кримінальної юрисдикції у касаційному порядку, здійснював узагальнення та 
аналіз судової практики, надавав відповідну методичну допомогу судам ниж-
чого рівня. Уповноважений з прав людини активно співпрацювала з Вищим 
спеціалізованим судом як у захисті прав конкретних людей, так і у розв’язанні 
системних проблем, пов’язаних із захистом прав ув’язнених.

Законом України “Про судоустрій і статус суддів” суттєво послаблено 
роль Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі су-
дів загальної юрисдикції. Йдеться про передачу функції касаційного перегляду 
справ до вищих судів та запровадження інституту допуску справи до прова-
дження. Інститут допуску надавав право п’ятірці суддів вищих судів вирішува-
ти питання про наявність підстав для направлення до Верховного Суду України 
заяви про перегляд судового рішення.

На думку Уповноваженого з прав людини, інститут допуску суттєво об-
межив право людини на оскарження судового рішення до Верховного Суду 
України. Це є брутальним порушенням передбаченого ст.55 Конституції 
права на доступ до правосуддя та піддано критиці у пунктах 32, 33 спільно-
го висновку  Венеціанської комісії та Дирекції з співпраці Генеральної дирек-
ції з прав людини та правових питань Ради Європи від 11 жовтня 2010 р. 
щодо Закону України “Про судоустрій і статус суддів”.

20 жовтня 2011 р. Верховною Радою України прийнято Закон “Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів щодо розгляду справ Верховним Судом 
України”, яким оптимізовано діяльність Верховному Суду України та дещо по-
силено його повноваження. Зокрема, законом збільшувалася кількість суддів 
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Верховного Суду з 20 до 48, відновлювалася діяльність спеціалізованих судо-
вих палат, а також поверталися посади заступників голови Верховного Суду, 
кожен з яких має очолювати одну із спеціалізованих палат. Суттєвим чинником 
стало надання Верховному Суду України права надавати висновки нижчесто-
ящим судам за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з 
підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих са-
мих норм закону, що потягло ухвалення різних за змістом рішень. Таким чином 
Верховний Суд отримав право приймати рішення у справах, які обов’язкові для 
нижчестоящих судів, що певною мірою посилило його повноваження як найви-
щого судового органу в системі судів загальної юрисдикції.

Надзвичайно важливим кроком стало ухвалення 2 червня 2011 р. Зако-
ну України “Про безоплатну правову допомогу”, на необхідності якого про-
тягом 10 років наголошувала Уповноважений з прав людини. Цей закон га-
рантує право соціально незахищених категорій громадян на всебічну правову 
допомогу в усіх категоріях справ. Перехідними положеннями до закону перед-
бачається поетапне введення його в дію: вже у 2011 р. регіональні управління 
юстиції розпочали надання первинної правової допомоги (без складання про-
цесуальних документів та участі у судах) в усіх регіонах України.

Ще одним кроком у просуванні судової реформи стало затвердження у черв-
ні 2011 р. Робочою групою при Президентові України з питань реформування 
кримінального судочинства довгоочікуваного проекту Кримінального проце-
суального кодексу України, який одразу було передано на експертизу до Гене-
рального директорату з прав людини і верховенства права Ради Європи.

Експертами було висловлено низку зауважень до окремих положень проекту, 
проте в цілому його схвалено та рекомендовано доопрацювати. Після враху-
вання Робочою групою більшості зауважень та відповідного доопрацювання 
13 січня 2012 р. Президентом України проект нового Кримінально-проце-
суального кодексу України було внесено до парламенту.

У Резолюції від 26 січня 2012 р. “Функціонування демократичних інсти-
туцій в Україні” ПАРЄ  закликала Верховну Раду України “прийняти у най-
швидший спосіб цей Закон, який повністю бере до уваги рекомендації експер-
тів Ради Європи під час розгляду ними проекту закону”. 

Слід зазначити, що у цьому проекті Закону закладені надзвичайно важливі 
положення, на більшості з яких багато років поспіль наполягала Уповноваже-
ний з прав людини. Йдеться про ліквідацію інституту додаткового розслідуван-
ня; скорочення строків досудового слідства; встановлення процесуальної рів-
ності сторін; розширення прав потерпілих; вдосконалення судового контролю 
за проведенням досудового слідства; запровадження домашнього арешту; об-
меження випадків, у яких справу апеляційним судом можливо направити на но-
вий судовий розгляд; надання права укладати угоди між потерпілим та обвину-
ваченим про примирення, а також прокурором та обвинуваченим про визнання 
винуватості, що істотно покращить оперативність досудового розслідування й 
суду і сприятиме зменшенню застосування до громадян репресивних заходів 
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кримінального характеру; передбачено заміну металевого загородження, яким 
обладнане місце для підсудного в суді, загородженням зі скла. Щодо інших но-
вел проекту йтиметься у розділі “Право на свободу та особливу недоторкан-
ність”. 

Омбудсман України сподівається, що прийняття цього кодексу має покращити 
ефективність захисту прав людини під час дізнання, досудового слідства та судо-
вого провадження.

У Резолюції ПАРЄ від 26 січня 2012 р. “Функціонування демократичних 
інституцій в Україні” було відмічено важливі кроки Уряду України з метою 
виконання вступних зобов’язань. Проте  ПАРЄ зазначила про існування сис-
темних проблем у діяльності судової системи України, зокрема, відсутність 
незалежності судової системи, зволікання з реформуванням прокуратури у 
відповідності з рекомендаціями Ради Європи, надмірним застосуванням та 
тривалістю попереднього  ув’язнення, відсутністю рівності сторін обвинува-
чення та захисту у судових процесах, а також неадекватною юридичною аргу-
ментацією обвинувачення та судів в офіційних документах та рішеннях.

Водночас ПАРЄ висловила занепокоєння судовим переслідуванням  колиш-
ніх урядових лідерів в Україні, яке негативно впливає на тіснішу європейську 
інтеграцію країни. Зокрема, вона зазначила: “Статті 364 та 365 Кримінального 
кодексу України є занадто широкими у застосуванні та, по суті, дозволяють по-
стфактум криміналізацію звичайних політичних  рішень. Це суперечить прин-
ципу верховенства права та є неприйнятним. Тому Асамблея закликає україн-
ську владу невідкладно внести зміни у ці дві статті Кримінального кодексу у 
відповідності до стандартів Ради Європи та зняти обвинувачення проти колиш-
ніх членів уряду, висунуті за цими статтями. Асамблея хоче наголосити на тому, 
що оцінка політичних рішень та їхніх наслідків є прерогативою парламентів та, 
зрештою, виборців, а не судів. У зв’язку з цим Асамблея просить Президента 
України розглянути усі наявні в нього правові засоби, щоб звільнити цих ко-
лишніх членів уряду та дозволити їм брати участь у наступних парламентських 
виборах”.

Уповноваженим з прав людини також здійснювався постійний моніторинг 
судових процесів у справах усіх високопосадовців колишнього Уряду. Омбуд-
сман та її представники були присутні майже на усіх судових засіданнях у цих 
справах, неодноразово Уповноваженим з прав людини вносилися акти реагу-
вання щодо захисту прав екс-високопосадовців на охорону здоров’я, медичне 
забезпечення, побачення, свободу і особисту недоторканність. Про це йтиметь-
ся у розділі “Право на свободу та особисту недоторканність”.

Омбудсман переконана, що, попри ці позитивні напрацювання, для завер-
шення судової реформи необхідно здійснити ще значний комплекс заходів, 
зокрема: запровадити виборність суддів народом на конкретний термін, 
щоб реалізувати у такий спосіб фундаментальне конституційне положення про 
єдине джерело влади – народ; прийняти нову редакцію Закону “Про адво-
катуру”; з метою подолання судової тяганини прийняти закон про медіацію 
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(примирення); для більш кваліфікованого розгляду сімейних спорів, насампе-
ред захисту прав найуразливішої категорії населення – дітей, треба створити 
спеціалізовані сімейні суди.

Обстоюючи право людини на справедливий суд, Уповноваженому з прав 
людини іноді доводилося боротися з суддівським свавіллям, адже завдяки 
суддівській недоторканності, корупційним зв’язкам зі своїми колегами та 
іншими посадовцями деякі з них уникали відповідальності за вчинені про-
типравні дії.

Показовим прикладом є справа про загибель 40-річної мешканки м.Алушти, 
матері-одиначки Наталії Кобелєвої, про яку йшлося у попередній Щорічній 
доповіді за 2010 р.

29 червня 2006 р. ця жінка покінчила життя самогубством через наругу пев-
них осіб та байдужість місцевої влади, що позбавила її можливості оформити 
власність на 4 сотки землі – єдине джерело існування її родини.

У серпні 2006 р. на першому виїзному засіданні Уряду під головуванням на 
той час Прем’єр-міністра України В.Януковича у своєму виступі Уповноваже-
ний з прав людини привернула увагу присутніх членів Уряду та всієї громад-
ськості до цієї трагедії.

 Після подання Уповноваженого з прав людини  Президентові України 
В.Ющенку розпорядженням № 418/2006-рп від 27 грудня 2006 р. було створено 
робочу групу з розгляду ситуації щодо забезпечення земельних та інших прав 
мешканців м.Алушти. Робоча група також долучилася до встановлення істини 
у цій справі.

 Відтоді понад п’ять років триває боротьба Уповноваженого з прав люди-
ни заради встановлення істини у цій справі. Попри цинізм, зухвалість і байду-
жість окремих посадовців, корупцію у правоохоронних і судових органах, яка 
наскрізь пронизала цю справу, неймовірними зусиллями вдається поступово 
поновлювати у ній справедливість.

Зокрема, 11 серпня 2009 р. Ялтинським міським судом АР Крим за доведен-
ня до самогубства Н.Кобелєвої був засуджений до 5  років позбавлення волі 
директор  київської будівельної компанії Денис Русанов. У вересні 2011 р. пра-
воохоронцям таки вдалося затримати засудженого, який перед винесенням ви-
року зник і понад два роки знаходився у розшуку та ухилявся від відбування 
покарання.

Крім того, 23 червня 2009 р. Севастопольський апеляційний господар-
ський суд визнав недійсними рішення Алуштинської міської ради від 22 трав-
ня 2002 р. про надання земельної ділянки “СК “Алустон-98”, а також договір 
оренди зазначеної земельної ділянки начебто під стадіон, а насправді – під еліт-
ні апартаменти, декілька поверхів яких вже побудовано на землі, за яку спра-
ведливо боролась Н.Кобелєва.

Таким чином, суд засудив одного з причетних до доведення до самогубства 
Н.Кобелєвої та визнав незаконним захоплення “СК “Алустон-98” земельних ді-
лянок мешканців будинку №6 по вул. Сергеєва-Ценського (у т.ч. Н.Кобелєвої).
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Проте уник будь-якої відповідальності один з фігурантів цієї трагедії – ко-
лишній працівник органів прокуратури АР Крим, наразі екс-суддя Алуштин-
ського міського суду Микола Любинецький. За свідченням сусідів Н.Кобелєвої 
(мешканців будинку №6 по вул. Сергеєва-Ценського) та відповідно до висно-
вків двох судово-психіатричних посмертних експертиз, проведених у межах  
кримінальної справи, можна вбачати ознаки його причетності до цієї страшної 
трагедії. 

 Більше того, 31 липня 2006 р., через місяць після смерті Н.Кобелєвої, 
М.Любинецький завдяки своїм зв’язкам з посадовцями вищих ешелонів вла-
ди та окремими суддями Верховного Суду України був призначений суддею 
Алуш тинського міського суду персональним Указом Президента України!

Лише після неодноразових подань Уповноваженого з прав людини Прези-
дентові України  В.Ющенку 24 лютого 2010 р. він скасував свій Указ про при-
значення М.Любинецького суддею Алуштинського міського суду і вибачився за 
своїх підлеглих, які подали на підпис проект такого Указу.

Здавалося, хоча б частково, було встановлено справедливість. Проте ці споді-
вання виявилися марними. Він оскаржив Указ Президент України від 24 лютого 
2010 р. до суду. Це змусило Адміністрацію Президента України як відповідача 
протягом півтора року доводити у суді законність Указу Президента.

Незважаючи на позиції Президента України, Уповноваженого з прав людини 
у цій справі та громадськості Криму, 7 вересня 2011 р. Вищий адміністратив-
ний суд України, не дослідивши всіх обставин справи та даних про особу, про-
явив судову корпоративність та фактично захистив свого екс-колегу. Суд визнав 
Указ Президента України про фактичне звільнення з посади судді незаконним 
через порушення процедури його прийняття. Зокрема, через те, що Президент 
України видав свій Указ без відповідного подання Вищої ради юстиції.

Це судове рішення надало йому нову можливість звернутися до Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України з заявою про обрання його знову на посаду 
судді Алуштинського міського суду безстроково. 

Принципово обстоюючи позицію щодо неможливості перебування зазначе-
ного кандидата на посаді судді у зв’язку з численними скаргами громадян, які 
свідчать принаймні про низькі його морально-етичні якості, Уповноваженим з 
прав людини, радником Президента України, Представником Президента Укра-
їни у Конституційному Суді України О.Лукаш, народними депутатами України 
та мешканцями АР Крим були направлені відповідні звернення до Вищої ква-
ліфікаційної комісії України.

Уповноважений з прав людини сподівається, що Вища кваліфікаційна комі-
сія суддів України розгляне це питання об’єктивно та прийме справедливе рі-
шення. 

У 2011 р. Уповноваженому з прав людини доводилося особисто або через 
своїх представників захищати право людини на справедливий суд, безпо-
середньо беручи участь у розгляді справ у судах.
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Так, протягом 2010–2011 рр. Уповноважений з прав людини захищала 
право на житло та справедливий суд учасниці Великої Вітчизняної війни 
81-річної Євдокії Оболенських та трьох її неповнолітніх правнуків сиріт – 
Євгена, Тетяни і Ганни Зайцевих.

Є.Оболенських – бабуся Світлани Зайцевої, котру у 2001 р. було незаконно 
засуджено за вбивство, якого вона не скоювала, а пізніше – виправдано після 
втручання Уповноваженого з прав людини. Через п’ять років від туберкульо-
зу, отриманого в місцях позбавлення волі, 28-річна мати трьох дітей померла. 
Ворошиловським районним судом м.Донецька на користь її малолітніх дітей 
та матері було прийняте рішення про відшкодування державою заподіяної мо-
ральної та матеріальної шкоди на загальну суму 2 млн 25 тис. грн.

Як виявилося, адвокат Сергій Салов розпочав стосовно спадкоємців С.Зайцевої 
(Є.Оболенських та її правнуків) низку судових процесів з метою отримання ад-
вокатського гонорару за надані ним юридичні послуги у цій справі.

Спочатку Кіровський районний суд м.Макіївки відмовив йому в задоволенні 
позову про стягнення 1 млн грн! Не заспокоївшись, адвокат удруге звернувся 
до цього суду з аналогічним позовом і зажадав зі спадкоємців цього разу 260 
тис. грн. Суд виявився поступливішим, прийнявши рішення про стягнення 
з Є.Оболенських та її правнуків адвокатського гонорару на суму 35 тис. грн. 
2 квітня 2010 р. Кіровським ВДВС Макіївського міського управління юстиції 
для забезпечення виконання судового рішення було накладено арешт на кварти-
ру 81-річної бабусі-опікуна. Постало питання про її виселення та продаж квар-
тири.

Захищаючи права цієї скривдженої та багатостраждальної родини, Омбуд-
сман України звернулася в інтересах опікуна – Є.Оболенських та її трьох прав-
нуків до Верховного Суду України з касаційною скаргою про зупинення ви-
конання судового рішення та зменшення суми стягнення на користь адвоката. 
25 травня 2010 р. Верховний Суд України зупинив виконання цих судових рі-
шень, а 17 листопада, зважаючи на позицію Уповноваженого з прав людини, 
викладену у касаційній скарзі та представником Омбудсмана у суді, скасував 
ці судові рішення, а справу направив на новий судовий розгляд до суду першої 
інстанції.

У березні 2011 р. за результатами нового судового розгляду Кіровський район-
ний суд м.Макіївки прийняв рішення зменшити суму стягнення з Є.Оболенських 
на користь адвоката С.Салова до 6 тис. 667 грн.

Після цього рішення Є.Оболенських одразу зателефонувала Уповноваже-
ному з прав людини та щиро подякувала за постійну турботу, захист прав, 
а також надану висококваліфіковану допомогу їй та її правнукам. Ветеран 
Великої Вітчизняної війни з гіркотою додала, що втомилася від безперерв-
них судових розглядів та пожадливості адвоката. Вона повідомила, що вже 
переслала йому поштовим переказом визначені Кіровським районним судом 
м.Макіївки кошти у розмірі 6 тис. 667 грн, тим самим виконавши рішення 
суду.
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Це дало змогу Кіровському ВДВС Макіївського міського управління юс-
тиції закрити виконавче провадження у цій справі. Таким чином, права 
на справедливий суд та житло опікуна та трьох неповнолітніх правнуків 
були захищені.

Статтею 13 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради Укра-
їни з прав людини”, ст. 60 Кодексу адміністративного судочинства України 
та ст.45 Цивільного процесуального кодексу України Омбудсманові України 
законодавчо надається право захищати громадян в адміністративному та 
цивільному процесах. Водночас Уповноваженому з прав людини та її пред-
ставникам неодноразово доводилося захищати права людини й при розгляді 
судом кримінальних справ.

Так, здійснюючи моніторинг стану дотримання прав ув’язнених у АР Крим, 
у Сімферопольському слідчому ізоляторі представники Омбудсмана України 
виявили у медичній частині СІЗО тяжко хворого Олексія Нечаєва. За п’ять 
місяців перебування в СІЗО в ув’язненого, інваліда ІІ групи, загострилися хро-
нічний пієлонефрит єдиної нирки, цукровий діабет, гіпертонія, кардіосклероз, 
а також ускладнився перебіг інших хронічних хвороб. Його стан здоров’я був 
настільки критичним, що засуджений ледве говорив та не міг підвестися з лі-
карняного ліжка.

Самопочуття ув’язненого значно погіршилося під час його двотижневого ви-
снажливого етапування з Сімферополя на Чернігівщину – до Менської виправ-
ної колонії через СІЗО Одеси, Києва і Харкова. Етапований був на межі життя 
і смерті, оскільки не міг отримати ні спеціалізованої медичної допомоги, ні 
відповідного діабетичного харчування, ні належних санітарних умов.

Уповноваженим з прав людини також було з’ясовано, що 11 жовтня 2010 р. 
Алуштинський міський суд без урахування всіх обставин справи, стану здоров’я, 
віку та інших пом’якшуючих вину обставин призначив О.Нечаєву надто суворе 
покарання – 7 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень, 
якими не було заподіяно суттєвої шкоди державним інтересам.

У зв’язку з цим Уповноважений з прав людини звернулася до Вищого спеціа-
лізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з проханням 
пом’якшити вирок О.Нечаєву, призначивши йому покарання з випробуванням. 
У судове засідання було направлено представника Омбудсмана України. До-
слухавшись до аргументів Уповноваженого з прав людини та захисту, Вищий 
спеціалізований суд України 31 березня 2011 р. пом’якшив покарання засудже-
ному до 5 років позбавлення волі та звільнив його від відбування покарання з 
випробувальним строком на 2 роки.

Після звільнення з-під варти в СІЗО Олексій Нечаєв побував у Будинку прав 
людини, подякував за врятоване життя, зазначив при цьому: “Якби не Ваша 
допомога, мені б судилося померти за ґратами. Тепер, де тільки зможу, хотів 
би всім розповісти про велику справу, яку Ви робите в ім’я Людини і Справед-
ливості”.
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Триває провадження Уповноваженого з прав людини щодо захисту права 
на справедливий суд потерпілих внаслідок вибуху газу в житловому будин-
ку по вулиці Мандриківській, 127 у м.Дніпропетровську.

7 жовтня 2010 р. Уповноважений з прав людини взяла участь у засіданні Вер-
ховного Суду України, який розглядав касаційну скаргу потерпілих мешканців 
зруйнованого будинку. Зваживши на позицію Уповноваженого з прав людини та 
потерпілих щодо необхідності повного, об’єктивного та всебічного розгляду 
справи, перевірки правильності кваліфікації дій обвинувачених, несправед-
ливого уникнення винуватцями трагедії відповідальності на підставі акта 
амністії, Верховний Суд України скасував судові рішення першої та апеляцій-
ної інстанцій про звільнення трьох керівників ВАТ “Дніпрогаз” від кримінальної 
відповідальності на підставі Закону України “Про амністію” а справу направив 
на новий судовий розгляд до Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська.

На прохання сімей загиблих Омбудсман України звернулася до Голови Верхо-
вного Суду України щодо зміни підсудності у справі, яка майже три роки не зна-
ходила свого об’єктивного вирішення у судах Дніпропетровщини. Справу було 
направлено до Апеляційного суду Запорізької області, який доручив її розгляд 
Заводському районному суду м.Запоріжжя. Проте 8 грудня 2010 р. Заводський 
районний суд м.Запоріжжя вкотре застосував до обвинувачених Закон України 
“Про амністію”, підтримавши позицію своїх колег з Дніпропетровщини.

Така ситуація змусила Уповноваженого з прав людини подати апеляцію на 
це судове рішення. У апеляції йшлося про відверте нехтування судом першої 
інстанції вказівками у справі Верховного Суду України, позицією Омбудсмана 
України, передчасне та необґрунтоване застосування до обвинувачених Закону 
України “Про амністію”, необхідність всебічного, повного та об’єктивного до-
слідження обставин справи.

29 березня 2011 р. Апеляційний суд Запорізької області, дослухавшись до 
позиції потерпілих та представника Уповноваженого з прав людини, направив 
кримінальну справу на додаткове розслідування до прокуратури Дніпропетров-
ської області.

У жовтні 2011 р. під час додаткового розслідування прокуратурою області дії 
трьох керівників та майстра служби ВАТ “Дніпрогаз” були перекваліфіковані 
на ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 
небезпекою) КК України та Жовтневим районним судом м.Дніпропетровська 
обрано стосовно них запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Після завер-
шення додаткового розслідування справу направлено для розгляду до Завод-
ського районного суду м.Запоріжжя. 

Таким чином, у 500 потерпілих з’явилася надія, що винні у загибелі під час 
вибуху газу 23 людей, більшість із яких – діти, будуть покарані, а право людини 
на справедливий суд буде захищене. Провадження Омбудсмана України у цій 
справі, яке триває з 2007 р., здійснюватиметься до повного встановлення істи-
ни по цій справі та справедливості.



62

На сьогодні статус Омбудсмана у КПК України досі не визначений і ґрун-
тується лише на вимогах статей 8, 101 Конституції України. Тому п’ятий 
рік поспіль наголошую на необхідності внесення змін до КПК України, які 
визначать статус Уповноваженого з прав людини у кримінальному процесі. 
Відповідний законопроект зареєстровано в парламенті ще в 2007 р.

3.2. Стан виконання судових рішень

Відповідно до ст.124 Конституції України, ст.13 Закону України “Про судо-
устрій і статус суддів”, ч.2 ст.14 Кодексу адміністративного судочинства України 
та ч.1 ст.14 Цивільного процесуального кодексу України судові рішення, що на-
брали законної сили, є обов’язковими до виконання на всій території України. 
Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, підприємства, уста-
нови, організації, посадові чи службові особи зобов’язані безумовно виконувати 
закони, а рішення суду мають силу закону, тому підлягають виконанню негайно.

Проте розгляд судами справ у визначений процесуальними нормами термін 
нерідко втрачає сенс, оскільки більшість судових рішень виконується в приму-
совому порядку, строк їх виконання триває роками та не завжди завершується 
реальним виконанням. Тому не випадково у своїх зверненнях до Уповноваже-
ного з прав людини громадяни, намагаючись захистити конституційне право 
щодо обов’язковості виконання судових рішень, часто висловлюють думку про 
те, що звертатися до суду за захистом своїх прав останнім часом стає неефек-
тивним.

Кількість звернень громадян до Уповноваженого з прав людини щодо порушен-
ня права на виконання судових рішень залишається доволі значною (табл. 3.2.1).

Уповноважений з прав людини неодноразово наголошувала, що невиконан-
ня рішення суду, яке має силу закону, дискредитує орган державної влади в 
очах суспільства, а отже, і порушує охоронюваний законом інтерес та повинно 
зумовлювати відповідальність. Проте у переважній більшості посадові особи 
прямо ігнорують основи конституційного ладу, безкарно порушують права та 
свободи громадян держави, в інтересах яких вони покликані діяти.

Свідченням цього є колективне звернення до Уповноваженого з прав лю-
дини з Житомирщини, що надійшло у липні 2011 р.: “Звертаються до Вас 

2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.

Надійшло звернень 1139 1071 873 1191

З них колективних 102 86 59 60

Відсоток до загальної кількості звернень 5,1 4,8 4,0 4,7

Таблиця 3.2.1. Динаміка надходження до Уповноваженого з прав людини 
звернень щодо невиконання судових рішень у 2008–2011 рр.
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акціонери АТЗТ “Коростенський фарфор” з проханням вжити заходів щодо 
виплати нам заборгованості із заробітної плати. Судові рішення та виконавчі 
листи лежать у виконавчій службі понад три роки. Під великим тиском піс-
ля неодноразових звернень до міської та обласної прокуратури, губернатора 
області 22.04.2010 р. виконавчою службою м.Коростеня було складено акт 
опису та арешту майна заводу. На цьому все й закінчилось. Державні виконав-
ці за весь період нічого не реалізували. А керівництво заводу не лише продало 
зазначене майно та забрало гроші до власної кишені, ні копійки не заплативши 
людям, але й заборгувало Пенсійному фонду понад 5 мільйонів гривень, внаслі-
док чого ми втратили ще й право на пенсійний стаж. За даним фактом щодо 
голови правління, його першого заступника та голови спостережної ради про-
куратурою міста Коростеня була порушена кримінальна справа. Але це нікого 
не хвилює, обладнання, як і раніше, дорізають на металобрухт та продають 
все підряд, сміючись нам в обличчя. На даний час через фіктивну фірму звер-
нулись до суду про визнання заводу банкрутом. Як і хто може зупинити це 
знущання та неподобство?”

Після відкриття Уповноваженим провадження про порушення прав і сво-
бод людини спільно з прокуратурою Житомирської області було вжито заходів 
для часткового поновлення прав громадян. Працівникам товариства проведено 
часткове погашення заборгованості по заробітній платі, у тому числі за судови-
ми рішеннями на суму понад 600 тис. грн.

Загальна кількість звернень громадян до Уповноваженого щодо невиконан-
ня судових рішень у 2011 р. порівняно з 2010 р. у переважній більшості регі-
онів України зросла (у 2010 р. таких звернень надійшло 870, у 2011 р. –1048 
(+36,2%), за винятком Сумської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської 
та Львівської областей, де має місце факт незначного зменшення звернень 
(табл. 3.2.2).

Найбільше звернень з приводу невиконання судових рішень у 2011 р. на-
дійшло до Уповноваженого з м.Києва – 132 (+76,0% порівняно з 2010 р.), До-
нецької – 127 (+16,5%), Харківської – 79 (+31,7%), Луганської – 69 (+72,5%), 
Дніпропетровської – 64 (+20,8%) областей. Кількість звернень до Уповнова-
женого з прав людини цієї категорії порівняно з 2010 р. зросла у Волинській 
(на 216,7%), Запорізькій (131,6%), Чернівецькій (114,3%), Івано-Франківській 
(109,1%), Рівненській (108,3%) та інших областях.

У зверненнях переважали проблеми, пов’язані з реалізацією права на при-
значення, перегляд, проведення перерахунку та виплати додаткових пенсій.

Кількість осіб, які поставили свої підписи у зверненнях до Уповноваженого 
з прав людини зросла з 1376 у 2010 р. до 4172 (203,2%) у 2011 р., у тому числі: 
дітей війни – з 190 до 474 (149,5%), постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – з 
94 до 219 (133,0%), інвалідів – з 153 до 201 (31,4%) (табл. 3.2.3).

Зросла також і кількість осіб, які звернулись у зв’язку з порушенням їхніх 
прав на виконання судових рішень, пов’язаних з реалізацією права на одержан-
ня аліментів, винагороди за працю.
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Адміністративно-
територіальна одиниця

Кількість повідомлень

2010 р. 2011 р. % приросту

АРК 55 67 21,8

Вінницька 33 42 27,3

Волинська 6 19 216,7

Дніпропетровська 53 64 20,8

Донецька 109 127 16,5

Житомирська 23 40 73,9

Закарпатська 19 28 47,4

Запорізька 19 44 131,6

Івано-Франківська 11 23 109,1

Київська 49 51 4,1

Кіровоградська 24 21 -12,5

Луганська 40 69 72,5

Львівська 47 46 -2,1

Миколаївська 21 33 57,1

Одеська 34 57 67,6

Полтавська 32 51 59,4

Рівненська 12 25 108,3

Сумська 27 17 -37,0

Тернопільська 12 16 33,3

Харківська 60 79 31,7

Херсонська 23 19 -17,4

Хмельницька 20 36 80,0

Черкаська 27 26 -3,7

Чернівецька 7 15 114,3

Чернігівська 21 23 9,5

м.Київ 75 132 76,0

м.Севастополь 11 15 36,4

Всього: 870 1185 36,2

Таблиця 3.2.2. Динаміка надходження до Уповноваженого з прав людини 
звернень щодо невиконання судових рішень у 2010–2011 рр.
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Останнім часом проблемам реформування вітчизняної судової системи та під-
вищення ефективності виконання судових рішень приділяється багато уваги. 
Проте на цьому шляху залишається багато перешкод, які ще треба буде подолати.

Однією з причин такого стану справ є незадовільний рівень системи ви-
конання судових рішень. Про це яскраво свідчить статистика у справах, роз-
глянутих Європейським судом з прав людини проти України, у рішеннях, за 
якими визнається щонайменше одне порушення прав людини. Левова частка 
цих рішень вказує на порушення Україною своїх зобов’язань за Конвенцією 
про захист прав людини і основоположних свобод щодо гарантування дотри-
мання права особи на здійснення виконавчого провадження протягом розумно-
го строку. Виплата справедливої сатисфакції за кожне таке порушення коштує 
державі тисячі євро. До того ж навіть здійснення зазначеної виплати не завжди 
гарантує можливість відновити порушене право внаслідок несвоєчасного ви-
конання рішення суду.

У зв’язку із набранням чинності Законом України “Про судоустрій і ста-
тус суддів” від 7 липня 2010 р. було внесено зміни до ст.382 Кримінального 
кодексу України, відповідно до якої боржникові (не тільки службовій особі, як 
було раніше, а й фізичній особі – громадянину) за невиконання рішення суду 
загрожує кримінальна відповідальність. Ця новація уможливлює вжиття дер-
жавними виконавцями більш дієвих заходів з метою повного та фактичного ви-
конання рішень судів. Хоча і раніше відповідно до частини другої ст.88 Закону 
України “Про виконавче провадження” у разі наявності ознак злочину у діях 
особи, яка умисно перешкоджає виконанню рішення чи іншим чином пору-
шує вимоги законодавства про виконавче провадження, державний виконавець 
складав акт про порушення і надсилав до відповідних правоохоронних органів 
подання про притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Таблиця 3.2.3. Динаміка надходження до Уповноваженого з прав людини 
звернень щодо порушення окремих прав у зв'язку з невиконанням судових 
рішень у 2010–2011 рр. 

Порушені права

2010 р. 2011 р.
Кількість осіб, 
які поставили  
свої підписи

Кількість осіб, 
які поставили 
свої підписи

Право на призначення  
та перегляд пенсій, у т.ч.
– дітей війни
– постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС
– інвалідів

1376

190
94
153

4172

474
219
201

Право на своєчасне одержання 
винагороди за працю 1070 1585

Право на одержання аліментів 145 177
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Моніторинг Уповноваженого з прав людини свідчить, що відділи держав-
ної виконавчої служби районних (міських), міськрайонних управлінь юстиції 
при виконанні судових рішень постійно використовують право державного 
виконавця скеровувати подання до правоохоронних органів про притягнення 
боржників до передбаченої законом кримінальної відповідальності. Водночас 
згідно з інформацією Генеральної прокуратури України за результатами про-
ведених перевірок прокурорами порушено 91 кримінальну справу за фактами 
злочинів при виконанні судових рішень, з яких майже дві третини направлено 
до суду. До відповідальності за актами прокурорського реагування притягнуто 
550 посадових осіб.

Проте, на думку Уповноваженого з прав людини, працівники органів проку-
ратури та внутрішніх справ недостатньо застосовують надані їм повноваження 
щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб, які не-
рідко відверто нехтують поданням державного виконавця. Свідченням того є 
звернення до Уповноваженого з прав людини Лариси Соломіної з м.Ужгорода 
про довготривале невиконання судових рішень про поновлення на роботі. Згід-
но з виконавчим листом, виданим Ужгородським міським судом ще 18 жовтня 
2001 р., передбачено поновити Л.Соломіну на посаді головного спеціаліста по 
ліцензуванню відділу контролю за обігом спирту, алкогольних напоїв та тютю-
нових виробів та стягнути на її користь середній заробіток за час вимушеного 
прогулу в розмірі 4564,17 грн. Починаючи з 2006 р., державними виконавцями 
неодноразово виносились постанови про закінчення виконавчого проваджен-
ня. На керівника Регіонального управління Департаменту контролю за обігом 
спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів ДПА України у Закарпатській 
області О.Гопу чотири рази накладалися штрафи; шість разів направлялись по-
дання до прокуратури м.Ужгорода та Закарпатської області про притягнення 
до кримінальної відповідальності винних у невиконанні рішення суду. Проте 
за результатами розгляду зазначених подань державного виконавця прийнято 
рішення про відмову в порушенні кримінальної справи на підставі п.2 частини 
першої ст.6 КПК України за відсутністю в діях складу злочину.

Виконання Україною рішень національних судів є важливою гарантією за-
безпечення права на справедливий суд. Проте, як свідчать дані Державної ви-
конавчої служби України, показник фактичного виконання судових рішень в 
Україні за 2011 р. становить лише 33,4% (рис. 3.2.1).

Відсутність належного виконання визнається Європейським судом з 
прав людини порушенням Європейської конвенції з прав людини. Станом 
на 31 грудня 2011 р. Європейський суд з прав людини загалом виніс 819 
рішень по суті щодо Укра їни (у 2011 р. таких рішень ухвалено 104), встано-
вивши порушення нашою державою п’ятнадцяти статей Європейської конвен-
ції з прав людини та протоколів до неї (табл. 3.2.4). Лише у 7 рішеннях по суті 
(1%) констатовано відсутність порушення повністю.

Критично низьким є показник виконання нашою країною рішень власне 
Євросуду з прав людини. На даний час абсолютна більшість таких рішень 
щодо України (98%) вважаються невиконаними в повному обсязі, оскільки 
Комітет міністрів Ради Європи не прийняв відповідної резолюції про зняття їх 
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з контролю (йдеться переважно про невиконання рішень у частині загальних 
заходів, тобто удосконалення законодавства і правозастосовної практики).

Тільки з виконанням рішень Суду в частині вжиття таких індивідуальних 
заходів, як виплата грошового відшкодування, не виникає особливих про-
блем. За даними Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з 
прав людини, на виконання рішень Суду (включно з рішеннями національних 
судів), починаючи з 2001 р., з Державного бюджету України сплачено майже 
87,5 млн грн, при цьому у 2011 р. – понад 11,5 млн грн.

Враховуючи системну проблему невиконання рішень Суду, Парламентська 
асамблея Ради Європи у своїй Резолюції 1787 (2011 р.) “наполегливо просить 
національні парламенти, які ще цього не зробили, запровадити спеціальні ме-
ханізми та процедури з метою ефективного нагляду за імплементацією рішень 
Суду”, а в Резолюції 1823 (2011 р.) зазначається: “Асамблея: “вважає, що на-
ціональні парламенти відіграють унікальну роль щодо покладання на уряд 
відповідальності за швидку та ефективну імплементацію рішень Суду, а 
також щодо оперативного прийняття необхідних законодавчих змін; 
..звертає увагу на позитивні приклади низки держав-членів, зокрема Великої 

Рисунок 3.2.1. Стан фактичного виконання судових рішень в Україні (%)
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Таблиця 3.2.4. Кількість рішень Європейського суду з прав людини по суті 
щодо України (станом на 31 грудня 2011 р.)
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Британії, Нідерландів, Німеччини, Фінляндії та Румунії, де створено парла-
ментські структури для моніторингу імплементації рішень Суду”.

Як зазначалося у попередній Щорічній доповіді Уповноваженого з прав лю-
дини, 15 жовтня 2009 р. Європейський суд з прав людини вперше застосу-
вав процедуру “пілотного рішення” у справі Юрія Миколайовича Івано-
ва проти України. Суд підкреслив хронічну проблему невиконання судових 
рішень, яка вже була встановлена у понад 300 рішеннях Суду проти України. 
Справа Юрія Миколайовича Іванова, яка порушувала ці самі питання, “проде-
монструвала, що проблема тривалого невиконання судових рішень, які набрали 
законної сили, та відсутність ефективних національних засобів захисту зали-
шилися невирішеними в українській правовій системі, незважаючи на зрозумілу 
прецедентну практику, що закликала Уряд здійснити необхідні заходи для ви-
рішення цих питань”.

Цим пілотним рішенням Європейського суду з прав людини було зобов’язано 
Україну запровадити ефективний засіб юридичного захисту, який би забезпечив 
адекватний та достатній захист від невиконання або затримки у виконанні рішен-
ня національного суду, за виконання якого вона несе відповідальність відповідно 
до принципів, встановлених практикою Європейського суду з прав людини.

Суд також зобов’язав Уряд України протягом року від дати, коли це рішення 
набуде статусу остаточного, запровадити ефективний засіб захисту або поєд-
нання таких засобів, здатних забезпечити адекватне та достатнє відшкодування 
у разі невиконання або затримки виконання судових рішень національних судів.

Враховуючи заходи, вжиті державою на виконання рішення “Юрій Ми-
колайович Іванов проти України” за клопотанням Міністерства юстиції 
України Європейський суд з прав людини продовжив строк виконання пі-
лотного рішення до 15 липня 2011 р.

На виконання зазначеного “пілотного рішення” Міністерством юстиції було 
розроблено проект Закону України “Про гарантії держави щодо виконання рі-
шень суду” (№7562), який 14 січня 2011 р. був внесений Кабінетом Міністрів 
на розгляд Верховної Ради України. Безумовно, з прийняттям такого закону си-
туація із виконанням судових рішень формально могла б суттєво покращитись. 
Але під тиском громадськості закон не було прийнято, оскільки він не відпо-
відав Конституції та міжнародним стандартам захисту прав людини.

Пізніше цей законопроект було перейменовано – “Про гарантії держави щодо 
виконання судових рішень”. Однак від таких змін новий законопроект не став 
більш досконалим і продовжує суперечити Конституції України, а деякі його 
положення спрямовані на зниження рівня соціальних гарантій і можуть при-
звести до суттєвого звуження соціально-економічних прав людей. Саме через 
звуження у ньому рівня соціальних гарантій цей законопроект став викликати 
хвилю протестів у суспільстві, його прийняття було відтерміноване і постійно 
блокується. Про це докладніше йтиметься у наступних розділах цієї Доповіді.

Водночас позитивом закону про гарантії держави щодо виконання судових 
рішень, безперечно, мало б стати здійснення певних конкретних заходів щодо 
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розв’язання проблеми невиконання рішень національних судів. Зокрема, вве-
дення особливої процедури виконання рішень судів, де відповідачем є держава, 
зняття мораторіїв на примусове виконання рішень судів, запровадження меха-
нізму компенсацій за тривале невиконання.

Уповноважений переконана, що цей законопроект має бути суттєво доопра-
цьовано, приведено до вимог чинного законодавства та негайно внесено на роз-
гляд Верховної Ради. Тому що заборгованість України по виконанню судових 
рішень у сфері порушень прав людини вже становить понад 130 млрд грн, і, 
зрозуміло, цей борг продовжує збільшуватися, оскільки в Україні, за офіційни-
ми даними, не виконується від 60 до 70% рішень національних судів.

Наявність проблеми підтверджує й переважне невиконання Україною загаль-
них заходів, визначених рішеннями Європейського суду з прав людини проти 
України, які стосувались невиконання рішень національних судів.

Уповноважений з прав людини переконана, що така ситуація порушує 
європейські стандарти справедливого судочинства. Коли боржником є гро-
мадянин, то на сьогодні у нього можуть забрати усе наявне у нього майно, 
проте коли боржником є держава – ситуація діаметрально протилежна, і 
на практиці вилучити будь-яке майно чи кошти для відшкодування боргів 
перед людиною практично неможливо.

3.3. Право людини на свободу та особисту недоторканність

Одним із найважливіших напрямів діяльності Уповноваженого з прав люди-
ни є здійснення парламентського контролю за дотриманням права людини на 
свободу та особисту недоторканність.

Моніторинг Омбудсмана України свідчить, що головним чинником пору-
шень права людини на свободу та особисту недоторканність в Україні є масові 
затримання та арешти – системне зловживання правоохоронцями та суд-
дями правом на арешт.

Останніми роками Україна є лідером серед країн Європи за кількістю арештів: 
судами щороку заарештовується понад 60 тис. осіб. При цьому близько 10 тис., 
або кожен шостий, у подальшому звільняються з-під варти! Тому не випадко-
во, що у 66 рішеннях Європейський суд з прав людини констатував порушення 
Україною ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо 
права людини на свободу та особисту недоторканність (див. табл. 3.1.1).

Протягом 2011 р. до Уповноваженого з прав людини надійшло 1421 звер-
нення громадян про незаконність затримань та арештів, що удвічі більше, 
ніж у 2010 р. (758).

У зв’язку з цим Уповноваженому з прав людини доводилося активно проти-
діяти проявам зловживання правом на арешт, порушуючи публічно ці питання 
перед керівництвом держави, правоохоронних та судових органів, а також за-
хищаючи право людини на свободу та особисту недоторканність у конкретних 
судових справах.
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14 січня 2011 р. цю проблему було обговорено під час зустрічі Уповнова-
женого з прав людини з Президентом України В.Януковичем. Після зустрічі 
глава держави публічно закликав усіх правоохоронців і суддів не допускати 
зловживання правом на арешт і застосовувати його лише як виняткову міру за-
побіжного заходу.

Зволікання з розв’язанням проблеми системного зловживання правом на 
арешт в Україні змусило Європейський суд з прав людини вдатися до крайньо-
го заходу – прийняти 10 лютого 2011 р. пілотне рішення у справі “Харченко 
проти України”. Суд звернув увагу на невмотивованість рішень національних 
судів про арешти та підкреслив, що такий запобіжний захід повинен застосо-
вуватися лише у тих випадках, коли існує реальна загроза ухилення обвинува-
ченого від слідства та суду. Також було звернуто увагу Уряду України на необ-
хідність подолання структурних проблем у законодавчій та правозастосовній 
практиці та зобов’язано привести українське законодавство відповідно до ви-
мог ст.5 Європейської конвенції з прав людини та надати Євросуду відповідну 
стратегію розв’язання цієї проблеми протягом 6 місяців.

На виконання цього пілотного рішення розпочалася активна робота над онов-
ленням законодавства, зокрема новим Кримінальним процесуальним кодексом 
України, проект якого 13 січня 2012 р. було зареєстровано в парламенті.

У проекті закладені надзвичайно важливі положення щодо гуманізації запо-
біжних заходів, на яких багато років поспіль наполягала Омбудсман України. 
Йдеться, зокрема, про запровадження домашнього арешту, підвищення санкції 
до п’яти років позбавлення волі – як одну з підстав застосування арешту, ско-
рочення строків тримання під вартою під час досудового слідства до 12 міся-
ців, скасування підписки про невиїзд тощо. Частково було враховано й позицію 
Уповноваженого з прав людини, викладену у поданні Президентові України у 
березні 2010 р. про запровадження граничних термінів тримання підсудного 
під вартою.

Проте, як засвідчив моніторинг Уповноваженого з прав людини, у правозас-
тосовній практиці ніяких змін не відбувалося. Правоохоронці та судді продо-
вжували відверто нехтувати публічним зверненням до них Президента України 
та позицією Європейського суду з прав людини, викладеного у згаданому пі-
лотному рішенні “Харченко проти України”.

15 березня 2011 р. Уповноважений з прав людини взяла участь в опера-
тивній нараді Генеральної прокуратури України за участю керівництва 
Державної пенітенціарної служби України та правозахисників, на якій було 
обговорено стан дотримання прав ув’язнених у слідчих ізоляторах.

У своєму виступі Уповноважений з прав людини зазначила позитивну тен-
денцію – співпрацю з Генеральною прокуратурою України щодо спільних пере-
вірок місць тримання ув’язнених, а також конкретні кроки керівництва Держав-
ної пенітенціарної служби та Київського слідчого ізолятора щодо поліпшення 
умов тримання заарештованих. Попри це, Омбудсман України наголосила на 
наявності низки проблем системного характеру, які негативно впливають на 
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стан дотримання прав ув’язнених, зокрема у Київському слідчому ізоляторі. 
Йшлося про переповненість СІЗО більш ніж на 1000 осіб, неналежне медично-
санітарне забезпечення, тривалий розгляд стосовно ув’язнених кримінальних 
справ місцевими та апеляційними судами м.Києва та Київської області, а також 
випадки нелюдського ставлення правоохоронців до заарештованих, які вкрай 
потребують невідкладної допомоги в умовах спеціалізованих медичних закла-
дів. Уповноважений з прав людини закликала усіх присутніх об’єднати зусил-
ля для припинення зловживанням правом на арешт та вжиття дійових заходів 
щодо покращення умов тримання ув’язнених.

На цій нараді першим заступником Генерального прокурора Украї-
ни Ренатом Кузьміним було надано доручення керівництву прокуратури 
м.Києва перевірити законність та обґрунтованість тримання під вартою 
кожного ув’язненого у Київському СІЗО із залученням представників Ом-
будсмана України. Проте сподівання Уповноваженого, що за результатами цієї 
перевірки значна кількість ув’язнених буде звільнена з-за ґрат, виявилися мар-
ними: протягом березня–квітня 2011 р. з ініціативи працівників прокуратури 
м.Києва жодного ув’язненого з Київського СІЗО не було звільнено з-під варти. 
Навпаки, за ці місяці їх кількість збільшилася майже на 200 осіб і сягнула 4 тис. 
осіб.

28 квітня 2011 р. на розширеному засіданні колегії прокуратури м.Києва 
під головуванням заступника Генерального прокурора України, прокурора 
міста Києва Анатолія Мельника було обговорено стан дотримання консти-
туційних прав ув’язнених, які перебувають у Київському слідчому ізоляторі, 
а також додержання законодавства під час обліку, реєстрації, вирішення заяв і 
повідомлень про катування та інше жорстоке поводження працівників міліції з 
людьми, провадження досудового слідства, здійснення прокурорського нагляду 
з цих питань, підтримання державного обвинувачення у кримінальних справах 
зазначеної категорії.

Виступаючи з доповіддю на цій колегії, Уповноважений з прав людини під-
дала жорсткій критиці формальний підхід до виконання прокуратурою міста 
Києва доручення керівництва Генеральної прокуратури України. На переконан-
ня Уповноваженого з прав людини, це сталося через самоусунення прокурату-
ри м.Києва від проведення перевірки і доручення її проведення районним про-
куратурам. А саме ці прокуратури і погоджували подання слідчих про обрання 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, тобто, по суті, самі перевіряли 
законність своїх же рішень. Результат таких перевірок не складно було передба-
чити. Окрім того, до перевірки так і не було залучено представників Омбудсма-
на України. Проте ми робили цю роботу самостійно і продовжували виявляти 
кричущі факти порушень прав людини.

Під час чергового “візиту без попередження” до Київського СІЗО 15 вересня 
2011 р. Уповноваженим з прав людини було вкотре констатовано відсутність 
суттєвих покращень з дотриманням права на свободу та особисту недоторкан-
ність ув’язнених. Це змусило Омбудсмана терміново зібрати прес-конференцію і 
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публічно звернутися до правоохоронців та суддів з закликом про припинення зло-
вживання правом на арешт. Наголошувалося, зокрема, на стрімкому збільшенні 
звернень до Уповноваженого з прав людини з цих питань (за 8 місяців 2010 р. – 
452, за аналогічний період 2011 р. – уже 936), переповненості СІЗО більш ніж 
на 1000 ув’язнених, що змушує їх спати на підлозі або почергово; неможливості 
розмістити всіх хворих у медичній частині, через що медична допомога надава-
лася безпосередньо у камерах, там навіть ставилися крапельниці.

Омбудсман також звернула увагу на випадки відмови слідчими та суддя-
ми у зміні тяжко хворим ув’язненим запобіжного заходу на не пов’язаний з 
позбавленням волі, навіть коли хвороба загрожувала їхньому життю.

Зокрема, під час візиту “без попередження” до Київського СІЗО Уповнова-
женим з прав людини було виявлено факт брутального порушення права на 
життя 28-річної Олександри Робейко, з дитинства – круглої сироти. Ця 
жінка протягом півтора року перебувала під вартою, з них останніх 8 місяців – 
у медичній частині СІЗО через захворювання на туберкульоз та СНІД.

Клопотання керівництва Київського СІЗО від 15 серпня 2011 р. до Шевчен-
ківського районного суду м.Києва про зміну тяжко хворій О.Робейко запобіж-
ного заходу на інший, не пов’язаний з триманням під вартою, у якому акценту-
валась увага на погіршенні стану здоров’я ув’язненої і можливому летальному 
наслідку, залишились без реагування суду. Незважаючи на критичний стан, 
12 вересня 2011 р. жінку було доставлено до суду, де оголошено вирок, після 
чого перевезено до лікарні, де вона через три дні померла.

За цим ганебним фактом Уповноважений з прав людини відкрила прова-
дження та 15 грудня 2011 р. звернулася з поданням до голови Вищої кваліфі-
каційної комісії суддів України Ігоря Самсіна щодо притягнення до дисциплі-
нарної відповідальності двох суддів Шевченківського районного суду м.Києва 
за майже півторарічний розгляд кримінальної справи за обвинуваченням 
О.Робейко за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України та цинічне ігнорування клопо-
тання керівництва СІЗО про зміну тяжкохворій ув’язненій запобіжного заходу.

Омбудсман вкотре закликала правоохоронців та суддів відмовитися від хиб-
ної практики обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту без ура-
хування стану здоров’я, віку, наявності утриманців та інших обставин, що 
характеризують особу (ст.150 КПК України). Омбудсман України також запро-
понувала керівництву СІЗО за відсутності вільних місць відмовляти в прийнят-
ті ув’язнених, оскільки держава не має морального права поміщати людину за 
ґрати, якщо там не створено елементарних умов для її тримання.

Президент України В.Янукович 16 вересня 2011 р. звернувся з листами 
до Генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голови Служби 
безпеки, голови Державної податкової служби, голови Ради суддів Украї-
ни, голови Ради суддів загальних судів, доручивши найближчим часом роз-
глянути питання щодо доцільності тримання під вартою осіб, які підозрюються 
у вчиненні злочинів, не пов’язаних із загрозою життю і здоров’ю громадян, і 
не становлять загрози національній безпеці, а також вжити заходів щодо за-
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безпечення належних умов тримання заарештованих та додержання розумних 
строків досудового та судового розгляду кримінальних справ.

Уповноважений з прав людини сподівається, що, урешті-решт, друге 
звернення Президента України буде почуте, і правоохоронці та судді актив-
ніше застосовуватимуть альтернативні запобіжні заходи, не пов’язані з 
триманням під вартою.

5 жовтня 2011 р., виступаючи на парламентських слуханнях “Про ре-
формування системи органів МВС України і впровадження європейських 
стандартів” Уповноважений з прав людини піддала жорсткій критиці ганебну 
практику застосування правоохоронцями (особливо в АР Крим) повторного за-
тримання осіб, яких щойно було судом звільнено з-під варти із застосуванням 
альтернативних запобіжних заходів (застава або підписка про невиїзд). Моні-
торингом Омбудсмана України встановлено, що такі затримання відбуваються, 
коли людина виходить за поріг СІЗО, ІТТ, суду і навіть коли перебуває в лікарні 
під крапельницею. Це, зокрема, сталося з: Героєм України, народним депу-
татом України четвертого скликання Миколою Павлюком, якого протягом 
двох тижнів (!) затримували чотири рази поспіль; заступником голови Чорно-
морської селищної ради АР Крим Ларисою Туйсузовою, яку за півтора місяці 
затримували також чотири рази.

Так, Уповноваженим з прав людини здійснюється провадження у справі про 
порушення права на свободу та особисту недоторканність громадянина Росій-
ської Федерації Андрія Оніщенка.

У ході провадження було встановлено, що з 1 вересня по 1 листопада 
2011 р. його чотири рази! затримувався прокуратурою АР Крим за підозрою 
у вчиненні злочинів у справах, які  порушувались стосовно нього виключно 
в день його звільнення з-під варти згідно з судовими рішеннями. До того ж, 
якщо у червні 2011 р. була порушена кримінальна справа стосовно А.Оніщенка 
за фактом зловживання службовим становищем при управлінні коштами всіх 
пайовиків-інвесторів будівництва елінг-центру “Лагуна”, то у жовтні та листо-
паді 2011 р. кримінальні справи порушувались стосовно нього за фактами запо-
діяння збитків окремим громадянам-інвесторам, тобто за тими  самими даними 
та підставами.

Крім того, на думку Уповноваженого з прав людини, при обранні ув’язненому  
запобіжного заходу судами не було враховано, що він позитивно характеризу-
ється за місцем роботи, неодноразово нагороджувався державними нагородами, 
працюючи в органах прокуратури, раніше до кримінальної відповідальності не 
притягувався, має постійне місце проживання в Україні, на утриманні – непо-
внолітню дочку та хворіє на ряд захворювань.

Уповноваженому з прав людини довелося тричі звертатися з листами до 
Апеляційного суду АР Крим та поданням до Генерального прокурора України 
Віктора Пшонки. Урешті-решт, позиція Омбудсмана була почута – 20 грудня 
2011 р. ув’язненому Апеляційним судом АР Крим було змінено запобіжний за-
хід на підписку про невиїзд.
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Такі дії кримських правоохоронців викликали стурбованість генерального 
консула Російської Федерації у Сімферополі Володимира Андрєєва. Дипломат 
вимагав припинити необґрунтоване кримінальне переслідування та арешти ро-
сійського підприємця, який інвестував власні кошти в будівництво рекреацій-
ного водноспортивного комплексу в Криму.

На переконання Уповноваженого з прав людини, така ганебна прокурорська 
та судова практика в АР Крим не тільки брутально порушують право людини 
на свободу та особисту недоторканність, підривають авторитет правоохорон-
них та судових органів, а й можуть негативно впливати на російсько-українські 
стосунки у сфері інвестування в економічний розвиток України.

Уповноваженим з прав людини також здійснюється провадження за фактом 
повторного затримання працівниками прокуратури Київського району 
м.Сімферополя безпосередньо на території Сімферопольського СІЗО ко-
лишнього генерального директора державного підприємства Міністерства 
оборони України “Сакський центральний військовий клінічний санаторій 
ім.Пирогова” Віталія Устюжаніна.

Зокрема, 11 жовтня 2011 р. Апеляційний суд АР Крим, розглянувши звернен-
ня Омбудсмана, змінив ув’язненому В.Устюжаніну запобіжний захід на підпис-
ку про невиїзд.

 Того ж дня до СІЗО прибув представник Омбудсмана для здійснення моні-
торингу виконання судового рішення стосовно В.Устюжаніна. Однак заступник 
начальника СІЗО О.Михеєв не забезпечив безперешкодний доступ представни-
ка Омбудсмана в СІЗО (це вперше за останні 10 років), змусивши його майже 
годину чекати біля входу до установи. Як виявилося, у цей час, брутально не-
хтуючи рішенням Апеляційного суду, слідчий прокуратури Київського райо-
ну м. Сімферополя провів повторне затримання В.Устюжаніна. Після цьо-
го адміністрація СІЗО надала можливість слідчому вивезти автомобілем 
В.Устюжаніна за межі СІЗО поза його контрольно-пропускним пунктом.

 Омбудсман України вважає, що такими діями керівництво Сімферо-
польського СІЗО грубо порушило право В.Устюжаніна на свободу та осо-
бисту недоторканність та замість того, щоб звільнити ув’язненого з СІЗО, 
фактично передала його на території СІЗО слідчому. Це є брутальним 
порушенням вимог ст.124 Конституції України і ст. 403 КПК України щодо 
обов’язковості виконання судових рішень та ст. 20 Закону України “Про попе-
реднє ув’язнення” щодо негайного звільнення ув’язненого з-під варти.

За цим ганебним фактом Уповноважений з прав людини 17 жовтня 
2011 р. внесла подання голові Державної пенітенціарної служби України 
О.Лісіцкову та прокурору АР Крим С.Моліцькому.

За неналежну організацію пропускного режиму в СІЗО наказом голови Дер-
жавної пенітенціарної служби України від 27 жовтня 2011 р. притягнуто до дис-
циплінарної відповідальності заступника начальника Сімферопольського СІЗО 
О.Михеєва та заступника начальника управління Держепартаменту в АР Крим 
Б.Чадова, а також суворо вказано начальнику цього управління О.Сайку.
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У свою чергу прокурор АР Крим С.Моліцький не знайшов порушень прав 
ув’язненого з боку адміністрації СІЗО та слідчого прокуратури Київського райо-
ну м.Сімферополя, зазначивши, що запобіжний захід обрано законно та обґрун-
товано. Проте 20 січня 2012 р. під час розгляду справи Залізничним районним 
судом м.Сімферополя ув’язненому було змінено запобіжний захід на підписку 
про невиїзд. Таким чином, суд підтримав позицію Омбудсмана України. 

Уповноважений переконана, що повторні затримання людини після 
рішення суду про її звільнення з-під варти підривають авторитет право-
охоронних і судових органів та є способом психологічного впливу на підо-
зрюваних та обвинувачених з метою схилити їх до співпраці зі слідчими 
органами.

З метою запобігання таким ганебним явищам на зазначених парламент-
ських слуханнях 5 жовтня 2011 р. Омбудсман України запропонувала на-
родним депутатам України внести зміни до Кримінально-процесуального 
кодексу України, що унеможливлювали б повторне затримання особи, яку 
було звільнено судом з-під варти із застосуванням запобіжного заходу, не 
пов’язаного з триманням під вартою.

Надзвичайно важливим кроком, спрямованим на захист права людини на 
свободу та особисту недоторканність, стало прийняття 11 жовтня 2011 р. 
Конституційним Судом України рішення за конституційним поданням групи 
народних депутатів України про визнання неконституційними окремих поло-
жень Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України 
“Про міліцію”, які дозволяли правоохоронцям затримувати людину більш як 
на три доби.

У вересні 2011 р. у правовому висновку до Конституційного Суду Укра-
їни щодо цієї проблеми Омбудсман України, зокрема, зазначала, що наді-
лення правоохоронних органів повноваженнями затримувати людину на 
строки, що перевищують передбачені Конституцією України 72 години, 
призводить до брутальних порушень права людини на свободу й особисту 
недоторканність, використання адміністративного затримання для виби-
вання явок з повинною та інших зловживань.

Аналогічна ситуація, до речі, мала місце із затриманням міліцією осіб, які 
підозрювались у бродяжництві. За конституційним поданням Уповноваженого 
з прав людини 29 червня 2010 р. Конституційний Суд України прийняв відпо-
відне рішення, яким міліцію було позбавлено права затримувати в адмінпоряд-
ку людину до 30 діб.

Важливий крок було зроблено Верховною Радою України, яка 15 листопа-
да 2011 р. прийняла ініційований Президентом України Закон України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відпо-
відальності за правопорушення у сфері господарської діяльності”. Зокрема, 
у ньому пом’якшено відповідальність за низку економічних злочинів, розши-
рено перелік справ приватного обвинувачення злочинами економічного спря-
мування та передбачено, що взяття під варту може застосовуватися за злочини, 
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за які передбачено покарання не менше п’яти років. За підрахунками Уповно-
важеного з прав людини, застосування цього закону може зменшити кількість 
ув’язнених в Україні на 20–30%.

Уповноважений з прав людини у Щорічних доповідях неодноразово по-
рушувала питання про запровадження у чинному КПК України права 
підсудного на апеляційне оскарження постанови суду про взяття його під 
варту. В чинному законодавстві України це право не передбачено.

Це є проблемою тисяч підсудних, щодо яких суддею під час розгляду кри-
мінальної справи змінюється запобіжний захід на взяття під варту. Одна з най-
більш резонансних таких справ стосується екс-прем’єр-міністра України Юлії 
Тимошенко, яку 5 серпня 2011 р. під час розгляду справи суддею Печерського 
районного суду м.Києва Р.Кірєєвим було заарештовано. Мотивуючи це рішен-
ня, суддя у постанові зазначив: ”...підсудна системно вчиняє дії в судовому засі-
данні, якими фактично перешкоджає встановленню істини у справі, із зневагою 
ставиться до суду та учасників судового розгляду та порушує порядок розгляду 
справи, відмовилась повідомити адресу свого проживання, відмовляється на-
давати розписку про те, що вона повідомлена про дату, час і місце наступного 
судового засідання, не з’явилась у судове засідання в час, призначений судом, 
та відмовилась повідомити причини неявки...”, тому суд дійшов висновку, що, 
перебуваючи на волі, підсудна може ухилитись від суду та виконання процесу-
альних рішень, перешкоджатиме встановленню істини у справі.

8 серпня Уповноваженому з прав людини довелося звертатися з клопо-
танням до судді щодо зміни ув’язненій запобіжного заходу на не пов’язаний 
з триманням під вартою. Омбудсман звертала увагу судді, що арешт – надто 
сувора міра покарання за порушення судових процедур і застосування його з 
таких підстав не відповідає практиці Європейського суду з прав людини, євро-
пейському та національному законодавству. Проте суддя відмовився скасову-
вати своє ж рішення, знаючи, що відповідно до чинного КПК України людина 
позбавлена можливості таке рішення оскаржити в апеляційному порядку.

Тому судді Апеляційного суду, як і очікувалося, у розгляді апеляції захисни-
ків відмовили. Таким чином, ця резонансна справа ще раз наочно підтвердила 
існуючу ганебну практику неможливості оскарження людиною арешту, якщо 
це сталося під час судового провадження.

У зв’язку з цим Омбудсман України наполягає на внесенні змін до КПК 
України щодо запровадження права підсудного оскаржити до Апеляційного 
суду постанову суду про взяття його під варту. Це відповідатиме вимогам 
ст.5 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 
рішенню Європейського суду з прав людини у справі “Гурепка проти України” 
від 6 вересня 2005 р. та ст.129 Конституції України, яка визначає однією з осно-
вних засад судочинства забезпечення апеляційного та касаційного оскарження 
рішення суду.

Суттєве збільшення протягом 2011 р. кількості звернень до Уповноваженого 
з прав людини щодо незаконності затримань та арештів змушувало Омбудсма-
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на більш активно звертатися до органів прокуратури та суддів з письмовими 
клопотанням про зміну людині запобіжного заходу на не пов’язаний з триман-
ням під вартою.

У цих клопотаннях Омбудсмана України зверталась увага на ігнорування 
слідчими та суддями вимог ст.5 Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод, практики Європейського суду з прав людини, а також вимог 
ст.150 КПК України та положень постанови Пленуму Верховного Суду України 
№4 від 25 квітня 2003 р. “Про практику застосування судами запобіжного за-
ходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на 
стадіях дізнання і досудового слідства”, у яких йшлося, зокрема, про необхід-
ність урахування під час обрання запобіжного заходу віку людини, стану її 
здоров’я, сімейного і матеріального стану, виду діяльності, наявності міс-
ця проживання та інших обставин, що характеризують особу.

Так, у поданні до Генерального прокурора України Віктора Пшонки “Про 
захист конституційного права на свободу і особисту недоторканність екс-
міністра охорони навколишнього природного середовища Георгія Філіпчу-
ка” 14 березня 2011 р. Уповноважений з прав людини зазначала, що під час 
обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту не було враховано 
цілу низку обставин, зокрема те, що 60-річна людина є доктором педагогічних 
наук, професором, академіком Національної академії наук, членом Російської 
академії освіти, неодноразово нагороджувався державними нагородами, є за-
служеним діячем науки і техніки України, одружений, виховує чотирьох синів, 
має постійне місце проживання, користується високим авторитетом у суспіль-
стві, позитивно характеризується за місцем проживання, хворіє на ряд тяжких 
хвороб, які під час перебування в СІЗО ще більше загострилися.

22 березня 2011 р. за наслідками розгляду подання Уповноваженого з прав 
людини Генеральною прокуратурою України ув’язненому було змінено запо-
біжний захід на підписку про невиїзд.

22 грудня 2010 р. одразу після затримання колишнього першого заступ-
ника міністра юстиції України Євгена Корнійчука та зустрічі з ним Уповно-
важеного з прав людини в ізоляторі тимчасового тримання ГУ МВС України в 
м.Києві Омбудсман звернулася з клопотаннями до Печерського районного суду 
м.Києва, а пізніше до Апеляційного суду м.Києва щодо обрання йому запобіж-
ного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою.

У клопотаннях зазначалося, що обставини, за якими обвинувачується екс-
високопосадовець, раніше були предметом розгляду судів усіх рівнів, і в по-
рушенні кримінальної справи стосовно нього було відмовлено. До того ж 
Є.Корнійчук має постійні місце роботи і проживання, є єдиним годувальником 
сім’ї, в якій виховується троє малолітніх дітей. У день затримання його дружи-
на народила дитину і через стрес перебувала у тяжкому психологічному стані, 
що впливав як на її фізичний стан, так і на стан новонародженої дитини, яка 
внаслідок цього була доставлена в реанімаційне відділення НДСЛ “Охматдит”.
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Проте Печерський районний та Апеляційний суди м.Києва не врахували по-
зицію Уповноваженого з прав людини та захисту. Пізніше, 15 лютого 2011 р., 
це зробила Генеральна прокуратура України, мабуть, врахувавши позицію 
Омбудсмана, висловлену ще 29 грудня 2010 р. на колегії Генеральної про-
куратури України. На цій колегії Уповноважений з прав людини піддала 
жорсткій критиці дії працівників органів прокуратури та судів, які затри-
мували та арештовували екс-високопосадовців колишнього Уряду, зокре-
ма, колишніх міністра охорони навколишнього природного середовища 
Георгія Філіпчука, міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, в.о. міністра 
оборони Валерія Іващенка, першого заступника міністра юстиції Євгена 
Корнійчука.

Таким чином, Генеральною прокуратурою України після майже двомісячно-
го перебування під вартою було змінено Є.Корнійчуку запобіжний захід на під-
писку про невиїзд.

Омбудсману також неодноразово доводилося захищати право на сво-
боду та особисту недоторканність ув’язнених, яких було затримано та 
заарештовано з брутальними порушеннями вимог ст.5 Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод, КПК України та всупереч 
практиці Європейського суду з прав людини.

Так сталося з екс-міністром внутрішніх справ України Юрієм Луценком, з 
яким протягом 2011 р. Уповноважений з прав людини зустрічалася 7 разів, як у 
Київському слідчому ізоляторі, так і палаті Київської міської клінічної лікарні 
швидкої медичної допомоги, куди його вивозили для проходження медичного 
обстеження.

У 2011 р. Омбудсман України неодноразово зверталася до Печерського ра-
йонного, Апеляційного судів м.Києва та Генеральної прокуратури України 
щодо зміни запобіжного заходу на не пов’язаний з триманням під вартою. Це 
питання також порушувалося 29 грудня 2010 р. на колегії Генеральної прокура-
тури України та 14 січня 2011 р. під час представлення Уповноваженим з прав 
людини Щорічної доповіді в парламенті.

У травні 2011 р. у листах до Генеральної прокуратури України та Печерського 
районного суду м.Києва Омбудсман вкотре наголошувала на необґрунтованості 
тримання ув’язненого під вартою. Зокрема, йшлося про відсутність головно-
го аргументу слідства, який став підставою для арешту Ю.Луценка – трива-
ле ознайомлення його з матеріалами справи. Станом на 20 квітня 2011 р. 
ув’язнений ознайомився з матеріалами кримінальної справи. Це підтверджу-
валося також постановою Апеляційного суду м.Києва від 21 квітня про продо-
вження строку тримання його під вартою до 5 місяців.

Крім того, Уповноважений з прав людини звернула увагу на немотивоване 
посилання Апеляційного суду як на підставу для продовження терміну триман-
ня під вартою ув’язненого не ознайомлення з матеріалами справи захисників 
та іншого обвинуваченого. На переконання Омбудсмана, за порушення ними 
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процесуальної поведінки слідчим до них мають бути застосовані індивідуальні 
заходи впливу. У цій постанові Апеляційного суду відсутні конкретні дані, які 
б свідчили, що Ю.Луценко ухилятиметься від слідства та суду або чинитиме 
які-небудь перешкоди у встановленні істини у справі.

Омбудсман також звертала увагу суду, що ув’язнений на знак протесту проти 
необґрунтованого тримання його під вартою з 22 квітня 2011 р. розпочав голо-
дування. З цього приводу Уповноважений з прав людини зазначила, що Євро-
пейський суд з прав людини неодноразово констатував порушення ст.2 (право 
на життя) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод через те, 
що державні органи не вживали адекватних заходів щодо надання допомо-
ги ув’язненим, які голодували, в т.ч. шляхом звільнення їх з -під варти. Так, 
у справі “Хороз проти Туреччини” від 31 березня 2009 р. Євросуд констатував, 
що несвоєчасне звільнення з-під варти ув’язненого, який три місяці голодував, 
призвело до його смерті під час перебування в лікарні для ув’язнених.

Проте ані Печерським районним судом м.Києва, ані Генеральною прокура-
турою України ці звернення не були почуті – Ю.Луценко продовжує триматися 
під вартою. Справа стосовно нього розглядається Печерським районним судом 
м.Києва.

Наступним кроком стала резолюція Європейського парламенту від 9 
червня 2011 р. щодо справ Юлії Тимошенко та інших членів колишнього 
уряду. У ній висловлювалося занепокоєння зростанням вибіркового переслі-
дування діячів політичної опозиції в Україні, непропорційністю застосованих 
запобіжних заходів, особливо стосовно Ю.Тимошенко і Ю.Луценка, а також 
було висловлено підтримку Омбудсману України Ніні Карпачовій, яка зверну-
лася до Генеральної прокуратури з проханням розглянути можливість зміни 
Ю.Луценку запобіжного заходу на не пов'язаний із триманням під вартою.

Уповноважений з прав людини звертає увагу, що якби Генеральна прокура-
тура України або Печерський районний суд м.Києва дослухалися до звернень 
Омбудсмана України, тоді б не було такої реакції Європейського парламенту 
щодо України.

Увечері 7 грудня 2011 р. Уповноваженому з прав людини довелося негайно 
виїхати до Київського слідчого ізолятора з метою перевірки інформації щодо 
спроби повторного арешту екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко. 
Прибувши до СІЗО, Омбудсман з’ясувала, що дійсно у цей час о 19.00 мало 
відбутися виїзне судове засідання Шевченківського районного суду м.Києва в 
камері СІЗО з розгляду подання слідчого Служби безпеки України про обрання 
Ю.Тимошенко запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і було пере-
рвано через приїзд Омбудсмана.

В адміністративному корпусі СІЗО Уповноважений з прав людини зустріла-
ся з суддею Шевченківського районного суду м.Києва А.Трубніковим, який мав 
розглядати зазначене подання. Омбудсман звернула його увагу на неприпус-
тимість проведення судового засідання в умовах камери СІЗО, оскільки 
це є брутальним порушенням п.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини 
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і основоположних свобод щодо публічності судового розгляду, суперечить 
рішенню Європейського суду з прав людини у подібній справі “Лучанінова 
проти України”, ст.129 Конституції України, рекомендаціям Європейсько-
го комітету з питань запобігання катуванням, є обмеженням права на за-
хист та може бути розцінено як нелюдське поводження.

Попри це, 8 грудня 2011 р. на ранковому  виїзному судовому засіданні Шевчен-
ківський районний суд м.Києва розглянув безпосередньо в камері Київського 
СІЗО подання слідчого Служби безпеки України та обрав Ю.Тимошенко 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За дорученням у цьому су-
довому засіданні взяв участь й представник Омбудсмана, який ще раз висловив 
суду позицію Уповноваженого з прав людини щодо неприпустимості прове-
дення судового засідання в умовах камери СІЗО!

На переконання Омбудсмана України, по суті, є абсурдним обирати запо-
біжний захід у вигляді взяття під варту людині, яка вже перебуває під вартою, 
причому відповідно до вироку суду, який набрав законної сили.

У зв’язку з цим 15 грудня 2011 р. Уповноважений з прав людини звернулася 
до Апеляційного суду м.Києва щодо скасування обраного Ю.Тимошенко за-
побіжного заходу.  Проте й Апеляційний суд проігнорував позицію Уповно-
важеного з прав людини.

Надалі, попри хворобливий стан Ю.Тимошенко та зухвало ігноруючи вимо-
ги постанови Шевченківського районного суду м.Києва від 8 грудня 2011 р., 
якою місцем тримання ув’язненої визначено Київський СІЗО, 30 грудня Дер-
жавною пенітенціарною службою України її було переведено для відбування 
покарання до Качанівської виправної колонії (Харківська область), де вона 
перебуває на дільниці слідчого ізолятора, тобто в умовах СІЗО.

Під час особистого прийому ув’язнених у Київському СІЗО до Уповно-
важеного з прав людини звернувся обвинувачений у пошкодженні граніт-
ного покриття на столичному Майдані Незалежності, учасник акції “по-
датковий майдан” 36-річний Ігор Гаркавенко щодо захисту його права на 
свободу та особисту недоторканність. Провадженням Уповноваженого з прав 
людини у цій справі встановлено, що санкція статті, за якою обвинувачуєть-
ся заарештований, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком 
до 3 років, а ст.155 КПК України дозволяє застосовувати арешт у цьому разі 
лише у виняткових випадках, яких, на думку Уповноваженого з прав людини, 
у цій справі не було.

У зв’язку з цим Омбудсман України разом з адвокатом, керівником гро-
мадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини Олегом 
Левицьким звернулися до Апеляційного суду м.Києва щодо зміни І.Гаркавенку 
запобіжного заходу на не пов’язаний з позбавленням волі. 3 березня 2011 р. за 
наслідками розгляду клопотання Уповноваженого з прав людини та апеляції 
адвоката Апеляційний суд звільнив людину з-під варти в залі суду.

Уповноважений з прав людини вважає особливо жорстокими дії правоохо-
ронців та суддів тоді, коли вони відмовляють ув’язненим у зміні запобіжного 
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заходу, незважаючи на те, що подальше перебування їх під вартою може стано-
вити загрозу їх життю та здоров’ю.

У серпні 2011 р. до Уповноваженого з прав людини надійшло звернення ке-
рівника Одеського регіонального осередку політичної партії “Партія захис-
ту прав людини” В.Головини щодо порушення права 59-річної Ірини К. на 
охорону здоров’я, свободу та особисту недоторканність.

Провадженням Уповноваженого з прав людини було встановлено, що 20 
жовтня 2010 р. Приморським районним судом м.Одеси Ірину було заарешто-
вано і майже одразу поміщено до медичної частини Одеського слідчого ізоля-
тора. Лікарями СІЗО їй було встановлено діагноз “ІХС. Стабільна стенокардія 
навантаження. ФК ІІ. пароксизмальна шлуночкова тахікардія. Атеросклероз 
аорти. Гіпертонічна хвороба серця ІІ стадії, 1–2 ступеня. Гіпертрофія ліво-
го шлуночка” та рекомендоване лікування в спеціалізованому кардіологічному 
центрі. Про тяжкий стан здоров’я ув’язненої у квітні 2011 р. начальник СІЗО 
повідомляв Приморський районний суд м.Одеси, проте це звернення було про-
ігнороване.

Лише після звернення Уповноваженого з прав людини до Приморського ра-
йонного суду м.Одеси 16 листопада 2011 р. запобіжний захід заарештованій 
було змінено з взяття під варту на підписку про невиїзд. Таким чином, тяжко-
хвора жінка, яка понад рік перебувала під вартою, була звільнена з-за ґрат.

Уповноваженим з прав людини здійснюється провадження у справі про по-
рушення права колишнього першого заступника міністра оборони України 
Валерія Іващенка на охорону здоров’я та медичну допомогу, на захист, свобо-
ду та особисту недоторканність.

У ході провадження Уповноважений з прав людини неодноразово відвідува-
ла ув’язненого у Київському СІЗО, який там перебуває з серпня 2010 р.

Омбудсман також зверталася до Генерального прокурора України Віктора 
Пшонки та Печерського районного суду м.Києва щодо зміни ув’язненому запо-
біжного заходу на не пов’язаний з триманням під вартою. У зверненнях Упо-
вноважений з прав людини зазначала, що В.Іващенко позитивно характеризу-
вався за місцем служби, ветеранами Збройних Сил, космодромів Байконур та 
Плисецьк, підприємств ракетно-космічної галузі, неодноразово нагороджував-
ся державними нагородами СРСР та України, має постійне місце проживання 
та дружину на утриманні.

Крім того, під час перебування під вартою стан здоров’я ув’язненого значно 
погіршилося, періодично виникає больовий синдром, який купується знебо-
лювальними препаратами. Зазначене підтверджується й проведеними в умовах 
Київського слідчого ізолятора медичними комісійними обстеженнями, за ре-
зультатами яких встановлено, що досягти максимального ефекту лише шляхом 
застосування медикаментозних засобів, без використання фізіотерапевтичних та 
інших методів лікування, неможливо.

На такий стан здоров’я звернув увагу й суддя Печерського районного суду 
м.Києва С.Вовк у листі від 20 грудня 2011 р. №1-168/11: “проведення судових 
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засідань без прийняття знеболювальних неможливо. У зв’язку із ненаданням 
Іващенку В.В. медичної допомоги в неврологічному стаціонарі, може настати 
незворотне погіршення стато-динамічних функцій хребта, що може призвес-
ти до інвалідності”.

У зв’язку з цим Уповноважений з прав людини 20 січня 2012 р. звернулася 
до Печерського районного суду м.Києва про зміну ув’язненому запобіжного 
заходу на не пов’язаний з триманням під вартою. Проте 23 січня суддя С.Вовк 
відмовив у задоволенні клопотання Уповноваженого з прав людини, тим самим 
позбавивши В.Іващенка можливості повною мірою реалізувати своє право на 
охорону здоров’я та медичну допомогу.

Арешти та стан здоров’я ув’язнених екс-високопосадовців колишнього 
Уряду викликали стурбованість міжнародної спільноти. Обговорення цих 
питань стало предметом численних візитів до Будинку прав людини та зустрі-
чей Омбудсмана України, зокрема, з Комісаром Ради Європи з прав людини То-
масом Хаммарбергом, головою Представництва Європейського Союзу в Украї-
ні Жозе Мануель Пінту Тейшейрою, головою Європейського комітету з питань 
запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню Летіфом Гусейновим, Надзвичайним і Повноваж-
ним Послом США в Україні Джоном Теффтом, депутатами Європарламенту та 
іншими іноземними делегаціями.

Двічі у 2011 р. відбувалися зустрічі Уповноваженого з прав людини з екс-
пертами Данського Гельсінського комітету з прав людини на чолі з Мікае-
лем Лінгбо, які протягом року зробили три звіти (доповіді) за наслідками мо-
ніторингу досудового та судового слідства у кримінальних справах стосовно 
колишніх українських високопосадовців. У цих доповідях йшлося про такі 
проблеми з дотриманням прав людини в Україні, як мізерна кількість виправ-
дальних вироків, масові арешти, відсутність справедливого судочинства, пору-
шення права на захист, неналежні умови утримання у слідчих ізоляторах тощо.

У листопаді 2011 р. Комісар Ради Європи з прав людини Томас Хаммар-
берг  відвідав Україну з метою оцінки ситуації в сфері захисту прав людини. 21 
листопада під час майже двогодинної зустрічі в Будинку прав людини Омбуд-
сманом України спільно з Комісаром Ради Європи з прав людини було обгово-
рено найбільш актуальні проблеми захисту прав людини в Україні, на яких слід 
зосередити зусилля, поглиблюючи подальшу співпрацю з урахуванням голову-
вання України в Комітеті міністрів Ради Європи. 

Зокрема, йшлося про системну проблему захисту прав ув’язнених. Омбуд-
сман України акцентувала увагу на катастрофічній переповненості слідчих 
ізоляторів України, передусім столичного, неналежному медичному забезпе-
ченні ув’язнених, зловживанні правоохоронцями та суддями правом на арешт, 
незахищеності прав транзитно-пересильних осіб, які етапуються у місця по-
збавлення волі для відбування покарання, а також на необхідності проведення 
дитячої амністії. 
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 Комісар Ради Європи з прав людини підтримав позицію Омбудсмана 
України, що такий запобіжний захід, як арешт людини, має застосовуватися 
лише у виняткових випадках, наголосивши, що Європейський суд з прав люди-
ни жорстко реагує на такі порушення, як необґрунтоване тримання під вартою 
та порушення прав в’язнів на охорону здоров’я. 

Торкаючись конкретних питань резонансних судових процесів, які тривають 
в Україні, Т.Хаммарберг наголосив, що досудове ув’язнення не повинно бути 
політикою покарання. Він цілком підтримав позицію Омбудсмана щодо 
необхідності зрештою запровадити в Україні право на апеляційну скаргу 
арештованого на стадії судового процесу. 

За наслідками візиту 17 січня 2012 р. було видано Щорічну доповідь Комі-
сара Ради Європи з прав людини за 2011 р. Зокрема, у Доповіді  Т.Хаммарберг 
закликав українську владу вжити заходів для розв’язання системних проблем 
у судовій системі, які включають у себе надмірну тривалість розгляду справ 
судами, невиконання рішень національних судів, а також надмірного викорис-
тання первентивного заходу взяття під варту. 

У Резолюції ПАРЄ від 26 січня 2012 р. “Функціонування демократичних 
інституцій в Україні” висловлювалося занепокоєння надмірним застосу-
ванням попереднього ув’язнення в українській системі правосуддя, часто 
без належного обґрунтування або підстав, а також наголошувалося, що по-
переднє ув’язнення повинно застосовуватись тільки як крайній захід, коли 
існує реальна загроза ухиляння або перешкоджання здійсненню правосуддя.

Було також піддано критиці кримінальне переслідування та тримання 
під вартою високопосадовців колишнього Уряду. Особлива стурбованість ви-
словлювалася з приводу повідомлень про швидке погіршення стану здоров’я 
колишніх міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та в.о. міністра обо-
рони Валерія Іващенка, а також про те, що обидва потребують медичного 
лікування за межами в’язниці. ПАРЄ просила негайно звільнити обох осіб 
до завершення судових процесів проти них з причин гуманітарного харак-
теру, а також у світлі її занепокоєння щодо застосування попереднього 
ув’язнення в Україні.

На прикладі конкретних справ багатьох в’язнів, у т.числі і колишніх висо-
копосадовців Омбудсман ілюструвала системні проблеми з дотриманням прав 
ув’язнених, які існують з часів незалежності і які є болем сучасної України.

Суттєвим чинником порушення права на свободу та особисту недоторкан-
ність є також судова тяганина, тобто порушення передбаченого у ст.6 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод права людини на розгляд 
справи упродовж розумного строку.

Станом на 1 січня 2012 р. Європейським судом з прав людини констато-
вано 65 порушень Україною ст.6 Конвенції щодо надмірної тривалості прова-
дження у кримінальних справах, зокрема, у справах “Болдирєв проти України” 
від 20 січня 2011 р., “Кирилюк проти України” від 6 жовтня 2011 р. та “Каюда 
проти України” від 10 листопада 2011 р.
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За даними Державної пенітенціарної служби України, станом на 
1 грудня 2011 р. у слідчих ізоляторах кількість підсудних становила 18 250 
осіб, що втричі більше, ніж обвинувачених (5079), справи стосовно яких 
перебували на досудовому слідстві. Наведене свідчить про те, що переважна 
більшість ув’язнених потерпають саме від судової тяганини, роками очікуючи 
рішення суду.

Такий висновок можна зробити і за результатами моніторингу Уповноваже-
ного з прав людини стану дотримання прав ув’язнених у Київському СІЗО. 
Зокрема, під час особистого прийому в СІЗО у січні 2011 р. до Омбудсмана 
звернулися понад 300 ув’язнених, більшість з яких нарікали на невиправда-
но тривале тримання під вартою та тяганину з розглядом кримінальних справ. 
При цьому переважали скарги на дії суддів Шевченківського районного суду 
м.Києва.

Так, 60-річна Людмила Кіценко, яка понад три роки перебувала під вар-
тою, повідомила, що з червня 2008 р. справа за її обвинуваченням розгляда-
ється Шевченківським районним судом м.Києва. У вересні 2010 р. відбулося 
останнє судове засідання, залишилася стадія надання їй останнього слова. Про-
те у зв’язку з обранням судді до складу вищого суду справу було передано ново-
му судді і її доведеться розпочинати слухати з самого початку.

Підсудний Олександр Гура зазначив, що майже чотири роки перебуває 
під вартою. Справа стосовно нього з грудня 2007 р. також перебуває в прова-
дженні Шевченківського районного суду м.Києва. За цей час змінилося вже три 
судді, у слідчому ізоляторі помер один з підсудних у цій справі М.Рязанцев, не 
дочекавшись рішення суду.

Євген Кошик повідомив, що вже майже чотири роки, з березня 2007 р., він 
перебуває під вартою. Справа не може знайти свого вирішення знову ж таки у 
Шевченківському районному суді, де за цей час змінилося три судді.

Уповноваженим з прав людини було з’ясовано, що станом на 1 лютого 
2011 р. у СІЗО перебували 248 заарештованих, які тримаються під вартою 
понад 18 місяців. При цьому щодо 229 з них, або 92 %, справи перебували в про-
вадженні судів м.Києва та Київської області. Стосовно 60 підсудних, або кожного 
четвертого, справи перебували у провадженні Шевченківського районного суду 
м.Києва.

За даними моніторингу Омбудсмана, у Київському СІЗО деякі підсудні 
в очікуванні рішення суду фактично відбувають увесь термін покарання 
або більшу його частину. Так, з 2002 р. у СІЗО утримується 6 підсудних, з 
2004–2006  рр. – 15, з 2007 р. – 34, з 2008 р. – 80 осіб.

З огляду на це 25 лютого 2011 р. Уповноважений з прав людини внесла 
подання Генеральному прокуророві України В.Пшонці, голові Ради суддів 
України Я.Романюку, голові Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
І.Самсіну та голові Вищої ради юстиції В.Колесниченку “Про порушення 
місцевими та апеляційними судами міста Києва та Київської області пра-
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ва людини на свободу та особисту недоторканність і розгляд справи упро-
довж розумного строку”.

Зазначене подання розглядалося на засіданні Ради суддів загальних судів, 
Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також у 
Генеральній прокуратурі України. Відбулися певні зрушення – прискорено роз-
гляд низки кримінальних справ з постановленням судових рішень, звільнено 
з-під варти деяких підсудних.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України, обговоривши подання Упо-
вноваженого з прав людини, прийняла надзвичайно важливе рішення: припи-
нити практику рекомендації суддів для обрання на вищу посаду, допоки суддя 
не завершить розгляд усіх справ, які перебувають у його провадженні.

Необхідно відзначити також позитивне реагування на подання Омбудсмана 
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ, який зобов’язав голів апеляційних судів вивчити виявлені Омбудсма-
ном України випадки порушення судами розумних строків розгляду кримі-
нальних справ та проаналізувати судову практику на предмет дотриман-
ня судами розумних строків при розгляді таких справ, а також підвищити 
контроль за своєчасним розглядом справ, які перебувають у провадженні 
судів.

На переконання Уповноваженого з прав людини, такі порушення стають 
можливими передусім через відсутність у чинному Кримінально-процесуаль-
ному кодексі України граничних термінів тримання підсудного під вартою.

З цього приводу ще 24 березня 2010 р. Уповноважений з прав людини 
звернулася до Президента України Віктора Януковича з поданням “Про 
встановлення граничного терміну перебування підсудних під вартою та за-
безпечення права ув’язнених і затриманих на гідні умови тримання”. Пози-
ція Уповноваженого з прав людини була підтримана – розроблено проект Зако-
ну України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою 
гуманізації попереднього ув’язнення”. Проте у проекті нового КПК України 
позиція Омбудсмана України враховується лише частково – запроваджується 
двомісячний термін тримання підсудного під вартою з часу надходження спра-
ви до суду, але у разі необхідності суддя може продовжувати цей термін кожні 
два місяці безмежно.

Моніторинг Омбудсмана України засвідчив, що ще одним чинником, що 
спричиняє тяганину, є порушення судами строків призначення криміналь-
ної справи до попереднього розгляду.

Відповідно до ст.241 КПК України справа призначається до попереднього 
розгляду не пізніше 10 діб, а у разі складності справи – не пізніше 30 діб з 
дня надходження справи до суду. За статистичними даними Державної судової 
адміністрації України, щороку понад тисяча кримінальних справ призначаєть-
ся судами до попереднього розгляду з порушенням зазначених строків. Так, у 
2008 р. з порушенням цих строків було призначено 1205 справ, у 2009 р. – 1626, 
у 2010 р. – 1279, у першому півріччі 2011 р. – 872.
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Відповідно до вимог п.4 ст. 237 КПК України під час попереднього розгля-
ду справи суддя з’ясовує, чи є підстави для зміни, скасування або обрання за-
побіжного заходу. Таким чином, у разі несвоєчасного призначення справи до 
попереднього розгляду ув’язнений позбавлений можливості у 10(30)-денний 
термін з часу надходження справи до суду реалізувати своє право на перегляд 
судом обраного стосовно нього запобіжного заходу. Як свідчить моніторинг 
Уповноваженого з прав людини, термін призначення справи до попереднього 
розгляду іноді сягає двох–трьох місяців.

Порушення розумних строків розгляду справи судом спричиняє невиправ-
дано тривале тримання людини під вартою, що призводить до моральних 
та фізичних страждань її, близьких і рідних, нехтування конституційним 
правом на свободу та особисту недоторканність, честь і гідність, а також 
до переповненості слідчих ізоляторів. І поки правоохоронці та судді кар-
динально не змінять свого ставлення до застосування арештів в Україні, 
активніше не застосовуватимуть запобіжні заходи, не пов’язані з позбав-
ленням людини волі, доти кількість рішень Європейського суду проти на-
шої країни за статтями 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод продовжуватиме зростати.

На переконання Уповноваженого з прав людини, лише кардинальне змен-
шення кількості ув’язнених зніме проблему перевантаженості СІЗО, а 
отже, Державній пенітенціарній службі України не потрібно буде перейма-
тися проблемами пошуку коштів для будівництва нових в’язниць у країні.

3.4. Захист людини від катувань та жорстокого поводження

Проблема захисту громадян від катувань і жорстокого поводження є одним 
з ключових пріоритетів діяльності Уповноваженого з прав людини. У серед-
ньому щорічно до Уповноваженого з прав людини надходить майже 5 тис. 
звернень на неправомірні дії працівників міліції, з яких третина стосується 
катувань, жорстокого та нелюдського поводження. Аналіз таких звернень свід-
чить, що, як і раніше, людей у міліції б’ють для визнання вини, підвищення 
показника розкриття злочинів, заради отримання хабара або пограбування та з 
інших корисливих мотивів.

Станом на 1 січня 2012 р. Європейський суд з прав людини виніс 59 рі-
шень проти України, у яких констатував порушення ст.3 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод щодо заборони катувань. 
Значна частина цих рішень стосувалася поганого поводження працівників пра-
воохоронних органів з заявниками та неефективного розслідування їх повідо-
млень про застосування правоохоронцями фізичного насильства. Зокрема, у 
справах “Новак проти України” від 31 березня 2011 р., “Нечипорук і Йонкало 
проти України” від 21 квітня 2011 р., “Коробов проти України” від 21 липня 
2011 р.
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За повідомленням МВС України, протягом 9 місяців 2011 р. працівниками 
міліції скоєно 133 злочини, що пов’язані з насильством, катуванням або при-
ниженням людської гідності. За цей період на дії працівників міліції надійшло 
26 496 звернень (за такий же період 2010 р. – 31 463), з яких 2704 – за фактами, 
що пов’язані з насильством (або у 2,3 раза більше). За 9 місяців 2011 р. за зло-
чини, пов’язані з насильством, засуджено 66 працівників міліції, але тільки 39 
із них – до позбавлення волі.

У Менській виправній колонії (№91) відбувають покарання 550 колишніх 
правоохоронців, з яких 351 – працівники МВС, або 63,8% загальної кількості 
осіб, які перебувають у цій установі. Станом на 31 грудня 2011 р. цими осо-
бами вчинено 350 злочинів, зокрема: 98 умисних вбивств; 25 умисних тяжких 
тілесних ушкоджень; 43 злочини, що пов’язані з обігом наркотичних засобів; 
90 злочинів проти власності; 69 службових злочинів; 25 інших злочинів.

Моніторинг Омбудсмана України свідчить, що й досі працівники міліції у ро-
боті вдаються до жорстокого поводження із затриманими з метою формального 
розкриття злочинів. З жовтня 2011 р. у провадженні Марганецького міського 
суду Дніпропетровської області перебуває кримінальна справа стосовно трьох 
керівників управління кримінального розшуку УМВС України у Запорізькій 
області за ч.2 ст.127, ч.2 ст.366 КК України, які у 2003–2004 рр. у пошуках “по-
логівського маньяка” С.Ткача, який упродовж 25 років скоював убивства лю-
дей, шляхом катувань змусили зізнатися громадянина Віталія Каіра у вбивстві 
неповнолітньої О.Прищепи. За даний злочин безневинну людину засуджено до 
15 років позбавлення волі. Третину цього терміну вона вже провела в місцях 
позбавлення волі. А загалом у справі С.Ткача за допомогою міліції вину за ско-
єні ним злочини “повісили” на багатьох безневинних людей. Наймолодшим із 
них був восьмикласник Яків Попович із м.Роди. Його затримали прямо на уроці 
англійської мови в школі й обвинуватили у зґвалтуванні і вбивстві двоюрідної 
сестри, 10-річної Яни. Також звільнено з місць позбавлення волі Ігоря Рижко-
ва. У 1997 р. він отримав 10 років за скоєне С.Ткачом вбивство. У 2000 р. після 
жорстоких катувань у камері Дніпропетровського СІЗО шляхом самогубства 
покінчив життя павлоградець Володимир Світличний, якому інкримінували 
розправу над 9-річною власною дочкою.

Уже шість років, із отриманих 13-ти, відбуває “не своє” покарання мешка-
нець с.Пологи Максим Дмитренко, перегляд кримінальної справи стосовно 
якого за нововиявленими обставинами Генеральною прокуратурою України не 
виправдано зволікається. Провадження Уповноваженого з прав людини у цій 
справі триває.

Слід також наголосити, що внаслідок катувань за злочини житомирського 
“маньяка” А.Онопрієнка до відповідальності намагалися притягнути шістьох 
невинних громадян  України, зокрема, Юрія Мозолу з м.Городок Львівської об-
ласті, якого шляхом тортур було закатовано в СІЗО СБУ. Життя безвинної лю-
дини – жорстока ціна катувань.
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У 2011 р. тривало провадження Уповноваженого з прав людини у справі 
про загибель 20-річного студента Ігоря Індила в Шевченківському район-
ному управлінні міліції м.Києва. Ця трагедія сталася ще 17 травня 2010 р.: 
керівництво структурних підрозділів міліції м.Києва намагалося виправдати 
дії своїх підлеглих, про що детально наголошувалося у попередній Щорічній 
доповіді Уповноваженого з прав людини, а також під час її представлення у 
парламенті. І тільки після подання Омбудсмана України Генеральному про-
куророві України В.Пшонці прокуратурою м.Києва було порушено криміналь-
ну справу і пред’явлене обвинувачення дільничному інспекторові цього райу-
правління за ч.2 ст.365 (перевищення службових повноважень) КК України та 
інспекторові чергової частини за ч.1 ст.367 (службова недбалість) КК України.

Понад рік тривав судовий розгляд цієї кримінальної справи. Омбудсман Укра-
їни прийняла рішення про своє обов’язкове представництво у суді інтересів по-
терпілих – батьків загиблого студента, оскільки, на переконання Уповноваже-
ного, слідством не було встановлено причинного зв’язку між діями зазначених 
працівників міліції та настанням тяжких наслідків – смерті І.Індила. Тому, коли 
справа про загибель цього студента розглядалася в Деснянському районному 
суді м.Києва, стороною в процесі, і це вперше в історії України після справи 
Гонгадзе, суд змушений був допустити до участі представника Омбудсмана.

Попри те, що до Генерального прокурора України стосовно належного роз-
слідування справи про загибель студента зверталась не лише Омбудсман, 
а й Президент України Віктор Янукович, під час розслідування справи та 
розгляду її цим судом були допущені істотні порушення кримінально-процесу-
ального законодавства.

Так, 23 грудня 2011 р. судом було закрито кримінальну справу стосовно 
одного з підсудних – інспектора чергової частини С.Коваленка за ч. 1 ст. 367 
(службова недбалість) КК України на підставі акта амністії. Це рішення, на 
думку Уповноваженого, прийнято передчасно, з порушенням вимог ч.2 ст.6 та 
ст. 282 КПК України щодо порядку закриття кримінальної справи і є незакон-
ним. У зв’язку з цим у грудні 2011 р. його оскаржено Омбудсманом України до 
Апеляційного суду м.Києва.

5 січня 2012 р. суддя оголосив вирок стосовно дільничного інспектора міліції 
С.Приходька, згідно з яким засудив його за ч.2 ст.365 (перевищення службових 
повноважень) КК України до 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбу-
вання покарання з випробувальним строком на 2 роки, а також позбавив його 
права на 2 роки обіймати посади в правоохоронних органах та органах влади. 
При цьому слід зазначити, що, попри всі очевидні неправомірні дії дільнично-
го в цій справі, керівництво райуправління та Головного управління міліції в 
м.Києві, захищаючи честь “мундира”, пішло навіть на неймовірний крок – під 
час слідства у даній справі дільничного інспектора підвищено у званні – до 
капітана.

Захищаючи права батьків загиблого студента, Уповноважений з прав людини 
внесла апеляцію на цей вирок, адже суд не усунув суперечності доказів у спра-



89

ві, проігнорував дані про застосування працівниками міліції до І.Індила фізич-
ного насильства, відмовив у задоволені ряду клопотань сторони потерпілих, 
зокрема щодо встановлення та допиту осіб, які перебували в Шевченківському 
райуправлінні міліції і могли бути очевидцями подій. В апеляції Омбудсман 
України наполягає на скасуванні вироку Деснянського районного суду м.Києва 
та направленні справи на додаткове розслідування. Лише за цих умов можливо 
всебічно, об’єктивно та повно дослідити всі обставини смерті І.Індила, вста-
новити факт порушення його прав на охорону здоров’я і життя, а також надати 
належну правову оцінку дій винних осіб. На глибоке переконання Уповнова-
женого з прав людини, слідство не дало належної правової оцінки дій винних 
у смерті Ігоря Індила, а також відповіді на питання – чи була в діях студента 
злісна непокора працівникам міліції. Більше того, досі провадження про адмі-
ністративне порушення стосовно загиблого студента не закрито, у чому Омбуд-
сманом України вбачається бездіяльність з боку органів прокуратури.

Провадження Уповноваженого з прав людини у цій резонансній справі 
триватиме доти, поки не буде відновлено справедливість та захищено пра-
ва батьків загиблого студента Ігоря Індила.

Жорстоке ставлення правоохоронців до людини набуває дедалі бруталь-
ніших форм і продовжує призводити до загибелі затриманих.

За даними МВС України, за 2011 р. у приміщеннях чергових частин та ізо-
ляторах тимчасового тримання міськрайвідділів сталося 27 випадків смерті 
громадян, з яких 14 – самогубств.

Як свідчать провадження Омбудсмана України, у 2011 р. унаслідок запо-
діяння тілесних ушкоджень померло троє затриманих громадян. Так, 18 січня 
2011 р. прокуратурою Харківської області за ч.2 ст.127, ч.2 ст.365 КК Укра-
їни порушено кримінальну справу стосовно оперуповноважених Лозівського 
міського відділу міліції капітана А.Кулика та лейтенанта В.Палка, яких тіль-
ки 7 жовтня 2011 р. узято під варту за жорстокі катування 39-річного рома 
Ласло Коломпарова. Від нього вимагали зізнання у причетності до зберігання 
наркотичних засобів. Якими ж жорстокими були ці тортури з боку правоохо-
ронців, що людина не витримала і викинулася з вікна службового кабінету, роз-
міщеного на четвертому поверсі. У справі ведеться досудове слідство. Триває 
провадження Уповноваженого з прав людини.

9 лютого 2011 р. о 15 год. 20 хв. лікарями швидкої медичної допомоги у служ-
бовому кабінеті Святошинського РУ м.Києва констатовано смерть громадяни-
на Григорія Баклана, яка, за висновком судмедекспертизи, настала внаслідок 
численних тілесних ушкоджень у вигляді саден та крововиливів. Цього ж дня 
потерпілого було затримано міліціонерами роти ППСМ за підозрою у вчиненні 
умисного вбивства. Прокуратурою Святошинського району за даним фактом 
порушено кримінальну справу за ч.2 ст.365 КК України. Досудове слідство та 
провадження Уповноваженого з прав людини у цій справі тривають.

Уповноваженим з прав людини здійснюється провадження у справі про за-
стосування звірячих дій трьома оперуповноваженими кримінального розшуку 
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ГУ МВС України в Харківській області, які 30 березня 2011 р. під час про-
ведення розшукових заходів з метою виявлення осіб, причетних до скоєння 
крадіжки гаманця, без достатніх підстав незаконно затримали раніше суди-
мих В.Адоніна та Є.Звенигородського та о 17 год. доставили їх до приміщення 
управління міліції. А вже через дві години 32-річного місцевого жителя Єв-
гена Звенигородського виявлено лежачим на лавці парку, що напроти управ-
ління. Як з’ясувалося, забиту майже до смерті людину, яка через сім годин 
померла в лікарні, витягли з приміщення міліції і кинули на вулиці вмирати. 
Відеокамерами управління було зафіксовано, як Є.Звенигородський заходить 
до приміщення міліції, а через дві години його, тримаючи попід руки, волочать 
по коридору і виносять з приміщення. Ці епізоди 6 липня 2011 р. показано по 
телеканалу “1+1”. Судово-медичним дослідженням встановлено, що причиною 
смерті цієї людини став травматичний шок, внутрішньочеревна кровотеча, роз-
рив сальника, закрита тупа травма живота.

За цим фактом прокуратурою м.Харкова порушено кримінальну справу за 
ч.2 ст.12 та ч.3 ст.365 КК України, всіх трьох працівників міліції взято під варту, 
завершено досудове слідство у кримінальній справі, яка у даний час розгляда-
ється у Київському районному суді м.Харкова. 11 січня 2012 р. суд заслухав 
судмедекспертів, які надали покази про те, що потерпілого побили під час пере-
бування в обласному управлінні міліції. Під час судового засідання також пере-
глянуто відео з камер спостереження, що встановлені в середині приміщення 
“главку”.  Провадження Уповноваженого з прав людини у цій справі триває.

Вражає також жорстокість дій правоохоронців у випадках, коли вони приму-
шують до проведення слідчих дій хворих ув’язнених.

Так, 20 листопада 2011 р. під час зустрічі Уповноваженого з прав людини 
з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко безпосередньо у камері 
СІЗО Омбудсман пересвідчилася у різкому погіршенні стану її здоров’я, через 
отриману 5 листопада травму під час заняття нею фізичними вправами на про-
гулянці у дворику СІЗО. У хворої порушена функціональна діяльність попере-
кового відділу хребта, через що вона вже упродовж 15 днів позбавлена можли-
вості вільно пересуватися у камері та за її межами, виходити на прогулянки, 
зустрічатися з захисниками та бачитися з родичами.

Незважаючи на погіршення стану здоров’я, слідчими Державної податкової 
служби та Служби безпеки України проводилися виснажливі допити, які безпе-
рервно тривали по 3–4 години в умовах камери СІЗО. Такі дії правоохоронців, 
на думку Уповноваженого з прав людини, можуть бути розцінені як жорстоке 
поводження з ув’язненою людиною та порушення конституційного права лю-
дини на охорону здоров’я.

Лише після зустрічі 22 листопада 2011 р. Уповноваженого з прав людини з 
Генеральним прокурором В.Пшонкою допити у камері були припинені.

10 жовтня 2011 р. відбулася зустріч Уповноваженого з прав людини з 
представниками правозахисної організації “Міжнародна амністія” на чолі 
із заступником директора Програми цієї організації у Європі та Централь-



91

ній Азії Джоном Дальхузеном. Під час зустрічі було презентовано дослідження 
“За відсутності складу злочину: ціна безкарності працівників правоохоронних 
органів в Україні”, у якому наголошується на тому, що правоохоронці, винні у 
застосуванні тортур, уникають належного покарання. Омбудсман України за-
значила, що її позиція загалом збігається з позицією “Міжнародної амністії” 
щодо надзвичайної актуальності проблеми безкарності за цей вид злочину для 
нашої держави. Водночас Уповноважений з прав людини звернула увагу пред-
ставників міжнародної організації на наявність певних зрушень щодо подолан-
ня цієї проблеми, навела приклади кримінального покарання правоохоронців 
за скоєні злочини, зокрема тих, хто відбуває покарання у Менській виправній 
колонії (№ 91), серед яких, зокрема, 88 міліціонерів ППС, 59 – оперуповнова-
жених, 39 – дільничних, 46 – працівників внутрішніх військ, 17 – слідчих, 6 – 
ДАІ, 96 – інші категорії.

На глибоке переконання Уповноваженого з прав людини, з метою викорі-
нення катувань у міліції необхідно ліквідувати в цій структурі корупцію, змі-
нити оцінку ефективності діяльності працівників міліції за ознакою кількості 
розкриття злочинів, припинити зловживання арештами та адміністративними 
затриманнями людей, надати реальну можливість затриманій особі користува-
тися послугами адвоката, ввести статистичну звітність випадків застосування 
фізичного насильства до людей та створити належний механізм розслідувань 
скарг з приводу катувань, а також Національний механізм запобігання катуван-
ням, як це передбачено Факультативним протоколом до Конвенції ООН проти 
катувань, на чому неодноразово наголошувала Омбудсман України.

Найбільш дієвим заходом у боротьбі з тортурами Уповноважений з прав 
людини вважає злам традиційних підходів до затримань та арешту як 
міри запобіжного заходу. Застосовувати їх можна лише як виняток та у 
суворій відповідності з вимогами КПК України.

Згідно з даними МВС України протягом 9 місяців 2011 р. за підозрою у ско-
єнні злочину в порядку статей 106 і 115 КПК України затримано 34 239 гро-
мадян, з яких 5988 осіб, або кожну шосту людину, звільнено. При цьому з 
цієї кількості затриманих прокурори відмовилися надати згоду на арешт тільки 
3022 осіб, а суди відповідно – 2599.

За останні 11 років внаслідок невиваженого застосування взяття під вар-
ту тільки із слідчих ізоляторів звільнено 122 тис. 469 осіб, або у середньому 
понад 11 тис. щорічно. Це вказує на високий показник хибності застосування 
до підозрюваних такого запобіжного заходу, як узяття під варту, що у свою чер-
гу збільшує можливість застосування до них тортур.

Як зазначалося, у березні–квітні 2011 р. Уповноважений з прав людини 
взяла участь у засіданнях колегій Генеральної прокуратури України та 
прокуратури м.Києва, де обговорювалося додержання законодавства під час 
обліку, реєстрації, вирішення заяв і повідомлень про катування та інше жорсто-
ке поводження працівників міліції з людьми, провадження досудового слідства, 
здійснення прокурорського нагляду з цих питань, підтримання державного об-
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винувачення у кримінальних справах зазначеної категорії. Омбудсман заклика-
ла присутніх об’єднати зусилля для подолання насильства в органах внутріш-
ніх справ.

Систематичність цієї проблеми в Україні також стала предметом обговорен-
ня під час зустрічі Омбудсмана України з головою Європейського комітету з 
питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує 
гідність, поводженню чи покаранню Летіфом Гусейновим у рамках позапла-
нового візиту делегації Комітету в Україну у листопаді 2011 р. Ще у своїх 
доповідях за результатми візитів у 2007 та 2009 рр. Комітет наголошував на необ-
хідності вжити заходів з боку держави для подолання цього явища. Попри це, 
Омбудсман України і голова Комітету були вимушені констатувати, що в Україні 
досі відсутнє ефективне розслідування скарг на неналежне поводження у право-
охоронних органах з громадянами, що часто межує із застосуванням тортур.

На переконання Уповноваженого з прав людини, якщо найближчим ча-
сом не буде здійснено кардинальних кроків для викорінення цього ганебного 
явища, Україна може наразитися на третє пілотне рішення Європейсько-
го суду з прав людини щодо поганого поводження працівників міліції з люди-
ною та неефективного розслідування скарг з цього приводу.

Важливим кроком Уповноважений з прав людини вважає створення 
Президентом України у вересні 2011 р. Комісії з питань попередження ка-
тувань як консультативно-дорадчого органу – на виконання зобов’язань 
за Факультативним протоколом до Конвенції ООН проти катувань. Схвальну 
оцінку намірів України зробити такий крок висловлювали і члени делегації 
підкомітету з недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських 
або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання Ко-
мітету ООН проти катувань. Про це вони повідомили під час зустрічі з Ом-
будсманом України у травні 2011 р. При цьому міжнародні експерти також на-
голосили на необхідності створення в Україні Національного превентивного 
механізму проти тортур відповідно до вимог Факультативного протоколу до 
Конвенції ООН проти катувань, зазначивши, що найкращою є саме та модель, 
яка найбільш ефективно працюватиме в умовах конкретної країни.

Так, під час обговорення Уповноваженим з прав людини на зустрічі з пред-
ставниками “Міжнародної амністії” цього питання було наведено приклад Да-
нії, де створення такого механізму відбувалося дуже непросто (він розпочав 
працювати лише з січня 2012 р.). Це стало можливим завдяки тиску політиків, 
журналістів, активної кампанії міжнародних організацій, зокрема “Міжнарод-
ної амністії”. Важливо також, що цю ідею підтримали профспілки працівників 
данської поліції.

Як свідчать результати багаторічного моніторингу Омбудсмана України, стан 
дотримання прав ув’язнених диктує необхідність створення національного 
превентивного механізму у вигляді окремого державного органу зі спеціаль-
ним статусом. Таку позицію висловила й переважна більшість учасників між-
народного круглого столу “Створення Національного превентивного механіз-
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му проти тортур в Україні”, що проводився у жовтні 2011 р. Омбудсманом 
України спільно з Радою Європи.

Попри позитивні зміни, у деяких регіонах ув’язнених у спецустановах міліції 
продовжують тримати в умовах, що принижують гідність людини та за міжна-
родними стандартами вважаються одним із видів катувань. Сучасним вимогам 
не відповідає четверта частина ізоляторів тимчасового тримання, зокрема 
в містах Мелітополі, Євпаторії, Бахчисараї, Сімферополі, Одесі, Тернополі.

Ще гірші умови тримання в кімнатах для затриманих громадян, де люди-
ну можна утримувати до трьох діб. Близько 90% таких кімнат не відповідають 
європейським стандартам. Майже в половині – відсутні вентиляція, природ-
не освітлення, водопостачання, санвузли. Слід звернути увагу на те, що через 
ці установи щороку проходить понад півмільйона людей. Брутальні пору-
шення прав людини тут тривають, навіть попри рішення Європейського суду 
(2007 р.) у справі “Яковенко проти України”. Яковенко перебував в ІТТ Севас-
тополя майже рік, захворів на ВІЛ-інфекцію і туберкульоз та помер у 32 роки.

Омбудсман вкотре наголошує, що потрібно прийняти Державну цільову 
програму поліпшення умов тримання затриманих і взятих під варту осіб у 
спеціальних установах МВС України. Про це йшлося у поданні Уповноваже-
ного з прав людини Президентові України ще у серпні 2008 р.

Для подолання катувань в Україні потрібно вжити таких заходів:
– ввести офіційну статистичну звітність у органах внутрішніх справ, 

прокуратури та судах щодо злочинів, які містять елементи катувань за 
визначенням ст.1 Конвенції ООН проти катувань;

– у системі органів прокуратури створити незалежний орган розсліду-
вання заяв і повідомлень про катування, не допускати випадків ґрунтування 
прокуратурою остаточних висновків за результатами службової перевір-
ки, які здійснювали відповідні служби міліції, тобто залежні органи;

– створити потужний національний превентивний механізм запобіган-
ня катуванням відповідно до вимог Факультативного протоколу до Конвен-
ції ООН проти катувань;

– у кожній кримінальній справі вживати заходів прокурорського реагу-
вання з тим, щоб винні у застосуванні насильства та тортур отримували 
реальне покарання у вигляді позбавлення волі (поки що його отримує кож-
ний другий);

– викорінити практику використання працівниками органів внутрішніх 
справ адміністративного затримання з метою проведення кримінального 
розслідування;

– категорично заборонити доставляти до райвідділів громадян з тілесни-
ми ушкодженнями, якщо вони не обстежені у медичному закладі на харак-
тер отримання цих тілесних ушкоджень, що засвідчувалося б відповідною 
медичною довідкою з підписом затриманого. Інакше розцінювати спричи-
нення цих ушкоджень працівниками міліції безпосередньо у райвідділі та 
проводити службове розслідування, винних суворо карати;
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– заборонити доставлення і допити затриманих і заарештованих у 
службових кабінетах райвідділів після 18 год.;

– зобов’язати оперативного чергового по райвідділу відстежувати по-
водження з доставленими громадянами, встановити персональну відпові-
дальність за це і щоденно відображати у рапорті прийому-здачі чергування 
стан поводження з людьми, наявність чи відсутність фактів побиття чи 
перебування з тілесними ушкодженнями. За наявності таких фактів по-
класти відповідальність на начальника райвідділу щодо проведення служ-
бового розслідування незалежно від наявності скарги потерпілого про зну-
щання над ним;

– з метою вилучення предметів, що можуть використовуватися для 
катувань (ломи, палки, протигази, генератори і т.п.), провести перевірки 
службових кабінетів (особливу увагу приділити кабінетам оперуповнова-
жених). Надалі здійснювати їх періодично і раптово, без попередження. 
Наявність вищеназваних предметів у службових кабінетах розцінювати як 
схильність працівників до катувань і відповідно реагувати;

– опротестувати практику взяття від громадян, яких відпускають з мі-
ліції, розписок про відсутність у них претензій до працівників міліції;

– з метою дотримання людської гідності підсудних під час їхнього пере-
бування в судах вжити заходів щодо реконструкції кліток, де перебувають 
по декілька годин заарештовані як у приміщенні судової зали, так і в кліт-
ках цокольних приміщень в очікуванні судового засідання.

3.5. Стан дотримання прав людини в діяльності Державної 
пенітенціарної служби України

Системний моніторинг Омбудсмана стану дотримання прав людини в місцях 
позбавлення волі свідчить, що діяльність цієї специфічної сфери зазнала остан-
нім часом деяких позитивних змін, пов’язаних з реалізацією норм законодав-
ства щодо подальшої гуманізації процесу відбування кримінальних покарань, 
запровадженням спільних з Радою Європи проектів з підтримки реформування 
в Україні пенітенціарної системи, поглибленням взаємодії з правозахисними 
організаціями та посиленням громадського контролю за дотриманням прав за-
суджених.

Водночас протягом тривалого часу залишається не розв’язаною більшість 
проблем, які негативно відбиваються на діяльності органів і установ виконан-
ня покарань та слідчих ізоляторів та спричиняють системні порушення прав і 
свобод людини.

Станом на 1 січня 2012 р. у 184 установах, які належать до сфери управлін-
ня Державної пенітенціарної служби України, трималося 154 029 осіб, з яких 
25,3 % – у слідчих ізоляторах. Серед засуджених понад 12 тис. осіб мають 
вироки на строк позбавлення волі понад 10 років, 1757 осіб відбувають пока-
рання у вигляді довічного позбавлення волі, 1329 – неповнолітні, 6862 – жінки. 
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На обліку у 703 підрозділах кримінально-виконавчої інспекції перебуває майже 
150 тис. засуджених до кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавлен-
ням волі, та адміністративних стягнень.

Омбудсмана України дуже непокоїть, що дедалі більше загострюються 
проблеми, пов’язані з переповненням пенітенціарних закладів, адже чи-
сельність ув’язнених і засуджених за кілька останніх років невпинно зростає 
(див. табл. 3.5.1). Так, на початок 2009 р. в установах виконання покарань та 
слідчих ізоляторах трималось 145,9 тис. осіб, 2010 р. – 147,7 тис. осіб, 2011 р. та 
2012 р. по 154 тис. осіб. Протягом 2011 р. їх чисельність також періодично 
змінювалася і загалом за останні три роки зросла на 8083 особи, або на 5,5 %.

У розрахунку на 100 тис. населення в Україні кількість засуджених та 
узятих під варту у 2011 р. склала 347 осіб. До речі, цей показник вищий 
лише у Російській Федерації, де він становить 542, у Республіці Грузія – 
539, у Республіці Білорусь – 385. Для порівняння: у Фінляндії, Словенії, 
Норвегії, Швейцарії, Німеччині, Франції та Італії ця норма коливається в 
межах 60–120 осіб, в Узбекистані – 122, у Вірменії – 146, у Молдові – 177, у 
Азербайджані – 228 осіб.

Однією з причин переповненості пенітенціарних закладів було тривале 
зволікання з прийняттям Закону України про амністію. А тому принцип гу-
манізму з боку держави не міг бути застосованим до найнезахищеніших та соці-
ально вразливих осіб, передусім до неповнолітніх, вагітних, літніх людей, вете-
ранів війни, які були ізольовані від суспільства за вчинення нетяжких злочинів. 
Наразі в місцях позбавлення волі тримаються майже 20 тис. засуджених 
за злочини, що не становлять значної суспільної небезпеки. Уповноважений 
з прав людини неодноразово зверталася з поданнями до Президента України та 
Верховної Ради України щодо нагальної потреби у прийнятті Закону України 
про амністію. На переконання Омбудсмана, такий гуманний акт держави – це 
шанс, який дається засудженому тільки один раз, і він може його використати 
для реінтеграції у суспільне життя, щоби знайти роботу і стати законослухня-
ним громадянином своєї країни.

2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р.

Слідчі
ізолятори 32 110 34 148 38 030 39 363 37 632

Установи 
виконання 
покарань

117 580 111 798 109 686 114 664 116 397

Всього 149 690 145 946 147 716 154 027 154 029

Таблиця 3.5.1. Чисельність ув’язнених і засуджених у пенітенціарних закла-
дах у 2008–2012 рр. (станом на 1 січня)
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8 липня 2011 р. нарешті було прийнято довгоочікуваний Закон України 
про амністію, який надав засудженим шанс, якого вони чекали кілька років. 
За наслідками амністії від відбування покарання загалом звільнено 16 566 
засуджених, з яких 3538 – з місць позбавлення та обмеження волі.

Необхідно зазначити, що з 1 січня 2012 р. набрала чинності норма Закону 
України “Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо 
забезпечення прав засуджених осіб в установах виконання покарань” від 21 січ-
ня 2010 р., відповідно до якої з метою поступового наближення умов тримання 
засуджених до європейських стандартів норма жилої площі на одного засу-
дженого не може бути меншою 4 кв. м.

Проте виникла загроза реалізації на практиці цього положення через дефіцит 
місць у виправних колоніях. Водночас також залишається значно нижчою 
від євростандартів норма жилої площі на одну особу у слідчих ізоляторах. 
Уповноважений з прав людини вкрай занепокоєна такою ситуацією, адже  йдеть-
ся про створення людських умов перебування в місцях позбавлення волі та по-
переднього ув’язнення.

Складна ситуація з розміщенням осіб у слідчих ізоляторах характерна для 
усіх регіонів України. Так, із 32 СІЗО, які функціонують сьогодні, 14 збудо-
вані понад 100 років тому, 5 – понад 200 років, 26 розташовані у центральній 
частині міст, що ускладнює реалізацію заходів з покращення умов тримання. 
Станом на 1 січня 2012 р. у СІЗО трималося 37 632 особи, що на 5522 особи, 
або 17,2 %, більше, ніж на початок 2008 р. При цьому згаданої мінімальної 
жилої площі вистачає лише на 36 900 ув’язнених, решта ж – 732, або близь-
ко 2% (1,9%), тримаються з порушенням вимог законодавства про досудове 
ув’язнення. А в таких слідчих ізоляторах, як Донецький, Артемівський, Київ-
ський, Сімферопольський, Луганський, Сумський, Харківський та Черкаський 
з порушенням норми жилої площі загалом тримали 4171 особу, або 24,8%.

За моніторингом Уповноваженого з прав людини критичним є стан до-
тримання прав ув’язнених у Київському СІЗО, де за наявності 2850 місць 
станом на 1 січня 2011 р. перебувало 3730 ув’язнених, а в деякі місяці, зо-
крема в травні, їх кількість сягала близько 4000 осіб. Серед ув’язнених у цьому 
СІЗО – 339 жінок, а також 45 неповнолітніх, понад 60% з яких заарештовані за 
крадіжки та пограбування. 

24 січня 2012 р. в одній із камер СІЗО, де перебувало 38 осіб, через нехтуван-
ня адміністрацією особистою безпекою ув’язнених був смертельно уражений 
електричним струмом 20-річний заарештований Роман Рубан, якого було взято 
під варту за підозрою у скоєнні крадіжки мопеда. Омбудсманом терміново було 
відкрито провадження. 

За висновком Омбудсмана України, внаслідок катастрофічного перепо-
внення столичного СІЗО створюються нелюдські умови тримання біль-
шості ув’язнених: люди сплять або на підлозі, або почергово, адже не ви-
стачає понад 1000 місць!

У нестерпних, середньовічних умовах перебувають у Лук’янівському СІЗО 
особи, яких везуть транзитом через цей ізолятор до інших слідчих ізоляторів чи 
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установ виконання покарань. Побутові умови в камерах не відповідають еле-
ментарним правилам санітарії та гігієни, тут стоїть їдкий сморід, немає досту-
пу свіжого повітря, не проникає природне світло, своєчасно не здійснюється 
санітарна обробка доставлених етапом осіб, занедбана протиепідемічна робо-
та. Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 
20 вересня 2000 р. №192 “Про затвердження нормативно-правових актів з 
питань тримання і поведінки осіб, взятих під варту і засуджених у слідчих 
ізоляторах Державного департаменту України з питань виконання покарань” 
взагалі не визначає правовий статус транзитно-пересильних осіб, що призво-
дить до брутального порушення їхніх людських прав.

Численні недоліки  в діяльності слідчих ізоляторів були виявлені Уповно-
важеним з прав людини під час “візитів без попередження” до СІЗО у містах 
Запоріжжі, Львові, Харкові, Сімферополі та Дніпропетровську.

Омбудсман України наголошує: держава не має морального права помі-
щати людину за ґрати, якщо там не створено елементарних умов для її 
тримання. А тому керівництво слідчих ізоляторів за відсутності наявних 
місць мало б відмовляти в прийнятті заарештованих.

Особливу увагу має бути приділено поліпшенню умов перебування в 
СІЗО маленьких дітей, які знаходяться разом з матерями в умовах ізоляції 
від суспільства. Наразі приміщення, де утримуються матері з дітьми в Ки-
ївському, Донецькому та інших слідчих ізоляторах, не обладнані примусовою 
вентиляцією, через постійне прання і сушіння білизни в камерах задуха і си-
рість. Діти не отримують належної медичної допомоги. Омбудсман України 
вважає, що діти з матерями утримуються в СІЗО в умовах, що принижують 
людську гідність. За міжнародними стандартами це розцінюється як знущання 
і вважається одним із видів тортур.

13 травня 2011 р. голові Державної пенітенціарної служби України 
Олександру Лісіцкову направлено подання Уповноваженого з прав люди-
ни щодо усунення грубих порушень у слідчих ізоляторах конституційних 
прав жінок та їхніх дітей на охорону здоров’я, гідне поводження та життя.

Як свідчить моніторинг, матеріально-побутове забезпечення і медичне об-
слуговування ув’язнених жінок, зокрема у Київському слідчому ізоляторі, не 
відповідають вимогам ст.11 Закону України “Про попереднє ув’язнення”.

Так, на початку травня 2011 року в Київському СІЗО було 330 жінок, хоча 
максимальна кількість ліжко-місць для ув’язнених жінок – 303. Отже, 
27 ув’язнених не мають спальних місць, сплять по черзі на ліжках або ж 
на підлозі. Попри те, що відповідно до вимог закону для вагітної жінки або 
жінки, яка має при собі дитину, норма площі в камері не може бути меншою 4,5 
кв.м, у камері, розрахованій на 4 особи, тримаються 2 матері з немовлятами та 
3 вагітні жінки. Одна із вагітних жінок спить на понаднормово поставленому 
ліжку; інша, мати 6 дітей, зі строком вагітності 33–34 тижні, – на верхньому 
ярусі двоповерхового ліжка, що становить велику загрозу травмування як ма-
тері, так і майбутньої дитини.
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Не виконуються і вимоги статті 8 Закону України “Про попереднє ув’язнення” 
щодо роздільного тримання осіб, яких уперше притягнуто до кримінальної від-
повідальності, окремо від осіб, які притягалися раніше. Крім того, як пояснила 
одна з ув’язнених, тримання її у період вагітності протягом двох місяців у ка-
мері з жінками, які палять, стало причиною завмирання плоду та переривання 
вагітності зі строком 12–14 тижнів.

Під час бесід у Київському СІЗО з Омбудсманом ув’язнені жінки скаржилися 
на тісняву у приміщеннях, що принижує їхню гідність, нерегулярне постачання 
дитячого харчування та засобів гігієни для немовлят, незбалансованість харчу-
вання для вагітних та породіль, непроведення вакцинації дітей відповідно до їх 
віку, відсутність у СІЗО лікарів – педіатра, гінеколога, кардіолога.

Попри забезпеченість ув’язнених у Київському СІЗО відповідним харчуван-
ням, обмежується їхнє право, передбачене ст.9 Закону України “Про попере-
днє ув’язнення”, купувати необхідні продукти харчування. У магазині СІЗО 
замовлення на придбання продуктів харчування та предметів першої потреби 
ув’язненим можна зробити лише двічі–тричі на місяць, адже обслуговуванням 
займається лише один працівник СІЗО.

Керівництвом Державної пенітенціарної служби України було здійснено ре-
тельну перевірку порушень, викладених у поданні, та вжито заходів реагування 
для їх усунення.

Уповноважений з прав людини вважає позитивним кроком введення в 
дію наприкінці 2011 р. довгобуду – нового жіночого корпусу на 180 місць 
для ув’язнених у Київському СІЗО, що дасть змогу поліпшити умови три-
мання взятих під варту жінок, а також неповнолітніх правопорушників. Ко-
шторисна вартість будівництва становить 14,3 млн грн. Корпус побудований 
за рахунок коштів держбюджету, а також фінансової підтримки Швейцарської 
Конфедерації у розмірі 2 млн грн у рамках швейцарсько-українського проекту 
“Підтримка реформування системи попереднього ув’язнення”. Така практика 
заслуговує на поширення в інших регіонах держави.

З метою зняття напруженості із забезпеченням узятих під варту осіб і за-
суджених елементарними побутовими умовами, харчуванням та лікуванням 
Уповноважений з прав людини неодноразово зверталася до органів державної 
влади з пропозиціями збільшити видатки у державному бюджеті на фінансу-
вання пенітенціарної системи. Від розрахункової потреби видатки становили: 
2004 р. – 37,3%, 2005 р. – 44, 2006 р. – 45,2, 2007 р. – 54,6, 2008 р. – 53,1, 
2009 р. – 38, 2010 р. – 46,4%. На 2011 р. видатки з державного бюджету забез-
печили розрахункову потребу на 46,7%.

У Щорічних доповідях Уповноваженим з прав людини наголошувалося на 
нагальній потребі запровадження в нашій країні національної моделі сис-
теми пробації (встановлення обмеження свободи пересування засуджених і 
контролю за їх поведінкою) та внесення змін до законодавства щодо подальшої 
гуманізації відбування покарань у місцях позбавлення волі.
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На переконання Уповноваженого з прав людини, необхідно невідкладно за-
твердити Концепцію розвитку та модернізації органів і установ, що нале-
жать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України. На 
цьому також наполягає Рахункова палата України за результатами аудиту ви-
конання Державної програми покращення умов тримання засуджених та осіб, 
взятих під варту, на 2006–2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міні-
стрів України №1090 від 3 серпня 2006 р. За висновком фахівців, ця програма 
була фактично провалена через відсутність комплексного підходу та цілісної 
стратегії, а також недостатнього фінансування та неефективного використан-
ня виділених державних коштів. Жоден із її заходів у запланованому обсязі не 
реалізований, а часткове виконання окремих завдань не сприяло загальному 
покращенню ситуації.

Уповноважений з прав людини занепокоєна недостатньою ефективніс-
тю системи охорони здоров’я засуджених та осіб, узятих під варту. Понад 
80% медичного обладнання морально та фізично застаріло, кваліфікованого 
медперсоналу недостатньо, законодавчо не визначено порядок організації ліку-
вання ув’язнених, які хворіють на туберкульоз та інші небезпечні інфекційні й 
тяжкі захворювання.

Моніторинг Уповноваженого з прав людини свідчить про наявність випадків 
зволікання з боку правоохоронців та суддів, у провадженні яких перебувають 
кримінальні справи стосовно хворих ув’язнених, у наданні дозволів на виве-
зення їх на обстеження та операції до медичних закладів Міністерства охорони 
здоров’я, а також тривале неконвоювання їх до таких закладів навіть за наяв-
ності дозволів. Часто люди помирають через неотримання вчасно медичної 
допомоги в умовах СІЗО. За останні 6 років померло 1040 осіб:  2006 р. – 109, 
2007 р. – 118, 2008 р. – 156, 2009 р. – 187, 2010 р. – 227, 2011 р. – 243.

Відмова слідчих органів та суддів у наданні дозволу на доставку та конвою-
вання тяжко хворих заарештованих до спеціалізованих лікувальних установ 
для надання їм медичної допомоги є одним з видів жорстокого поводження.

З метою примусити таких хворих дати потрібну для слідства інформацію слід-
чі роками не надають їм дозволу ні на медичне обстеження, ні на лікування у спе-
ціалізованих медичних закладах Міністерства охорони здоров’я, залишаючи їх 
фізично та морально страждати, що можна розглядати як один з видів катувань.

Так, до Уповноваженого з прав людини звернувся ув’язнений Черкаського 
СІЗО Олександр Ільченко щодо відмови слідчого УМВС України в Черкаській 
області у наданні йому дозволу на проходження лікування у Київському інсти-
туті отоларингології у зв’язку з прогресуючим захворюванням органу слуху. 
Протягом шести місяців ув’язнений добивався дозволу слідчого та конвоюван-
ня його до київської лікарні. Лише після того як суд звільнив цю людину з-під 
варти, він зміг прибути самостійно до Інституту отоларингології, де 17 березня 
2011 р. його було невідкладно прооперовано.

З вересня 2010 р. добивався дозволу у судді Шевченківського районного суду 
м.Києва на обстеження та лікування 39-річний Мамука Самушія, якому лі-
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карями СІЗО та обласної лікарні встановлено діагноз: кіста головки підшлунко-
вої залози, підозра на онкологічне захворювання. Лише критичне погіршення 
стану здоров’я, яке не дало змоги йому брати участь у декількох судових засі-
даннях, змусило суддю О.Ретьман 18 лютого 2011 р., урешті-решт, призначити 
комісійну судово-медичну експертизу для вирішення питання про необхідність 
надання ув’язненому медичної допомоги.

Ув’язнений журналіст Володимир Бондаль майже 20 місяців безрезуль-
татно намагався отримати від слідчого Генеральної прокуратури України 
дозволу на доставлення його з Київського СІЗО до онкологічної лікарні для 
видалення злоякісної пухлини. Тільки після звернення Уповноваженого з прав 
людини до Генерального прокурора України В.Пшонки журналіста було про-
оперовано, що врятувало йому життя.

Ще один кричущий приклад нелюдського поводження стосується 40-річ-
ної Ганни Афанасьєвої, яка утримується з 8 лютого 2010 р. у Київському 
СІЗО (обвинувачується за ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України) та страждає на 
тяжке захворювання. Попри погіршення стану здоров’я ув’язненої, висно-
вків доктора медичних наук, професора Т.Авраменко, лікарів інших медичних 
закладів, у т.ч. слідчого ізолятора, про необхідність невідкладного хірургічного 
лікування хворої, слідчий слідчого відділу прокуратури м.Києва Г.Рибка упро-
довж року відмовляв їй у проведенні медичного дослідження та лікуванні в 
онкоцентрі.

Лише за зверненням Уповноваженого з прав людини до Генерального про-
курора України та міністра внутрішніх справ України 4 березня 2011 р. 
Г.Афанасьєву було доставлено до міської онкологічної лікарні на медичне 
обстеження, а 22 березня 2011 р. – їй зроблено хірургічну операцію.

Під час конвоювання співробітниками полку конвойної служби міліції 
ГУМВС України в м. Києві і в першому, і в другому випадках брутально пору-
шувалися права ув’язненої: на хвору, немічну жінку надягали важкий бронежи-
лет і шолом, до нестерпного болю затискали кайданками руки, примушували 
під тягарем міліцейських спецзасобів зігнутися та бігти від спецавтомобіля в 
гінекологічне відділення лікарні, де тісним кільцем конвоїри-чоловіки оточи-
ли гінекологічне крісло, на якому проводилося її медичне обстеження. Урешті-
решт, хірургічну операцію, під час якої змушена була бути присутньою, крім 
двох жінок-конвоїрів, Омбудсман України, було здійснено, чим усунуто загрозу 
життю тяжко хворої жінки.

Уповноважений з прав людини вважає, що направлення хворого 
ув’язненого на медичне обстеження та лікування до закладів Міністерства 
охорони здоров’я України лише з дозволу слідчого чи суду, у провадженні 
яких перебуває справа, ставить хвору людину у повну залежність від осіб, 
які не мають навіть медичної освіти! На думку Омбудсмана України, це має 
здійснюватися виключно підрозділами Державної пенітенціарної служби 
шляхом доставлення хворої людини до закладу охорони здоров’я та повідо-
млення (інформування) про це органу, за яким ця особа рахується. Адже 
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згідно із Законом України  “Про попереднє ув’язнення” та Правилами три-
мання осіб, узятих під варту, і засуджених у слідчих ізоляторах порядок на-
дання ув’язненим медичної допомоги, використання лікувальних закладів 
органів охорони здоров’я, залучення з цією метою їх медичного персоналу 
та проведення медичних експертиз визначається центральним органом 
виконавчої влади з питань виконання покарань і Міністерством охорони 
здоров’я. Саме начальник слідчого ізолятора безпосередньо несе відпові-
дальність за стан організації  медичного обслуговування ув’язнених, а та-
кож  лікувально-профілактичної  та  протиепідемічної  роботи в установі. 

Таку позицію зрештою висловив і Апеляційний суд м.Києва, яким на звернен-
ня Уповноваженого з прав людини щодо надання дозволу на медичне обстежен-
ня Ю.Тимошенко поза межами СІЗО було зазначено, що чинним законодавством 
вирішення даного питання до повноважень суду не віднесено! 

З цього приводу Уповноваженим у поданні Прем’єр-міністрові України 
Миколі Азарову від 18 листопада 2011 р. “Про усунення брутальних пору-
шень конституційних прав ув’язнених на охорону здоров’я та медичну допо-
могу під час їх перебування у слідчих ізоляторах” запропоновано встановити 
чіткий нормативний порядок надання ув’язненим планової та консульта-
тивної допомоги в закладах Міністерства охорони здоров’я, а також залучен-
ня для цього їх фахівців.

Наразі підготовлено проект спільного наказу Міністерства юстиції та Мініс-
терства охорони здоров’я України “Про затвердження Порядку взаємодії закладів 
охорони здоров’я Державної пенітенціарної служби України із закладами охорони 
здоров’я з питань надання медичної допомоги особам, узятим під варту”, в яко-
му врегульовано проблему надання медичної допомоги узятим під варту особам 
без отримання дозволів від осіб або органів, у провадженні яких знаходяться їхні 
кримінальні справи. Крім того, визначена можливість вільного вибору лікаря осо-
бами, взятими під варту, та обстеження і лікування в закладах охорони здоров’я як 
за невідкладними медичними показаннями, так і в плановому порядку.

Також органи досудового слідства повинні усвідомити вимоги ст.2 КПК Укра-
їни, які визначають, що завданням кримінального судочинства насамперед є охо-
рона прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть у ньому участь.

На думку Уповноваженого, потребує законодавчого врегулювання і порядок 
звільнення від покарання за хворобою згідно зі ст.84 КК України на стадії 
слідства, оскільки наразі його ст.408 такий порядок визначений тільки для за-
суджених, які вже відбувають покарання. Це є прогалиною в законодавстві та 
призводить до порушення прав ув’язнених.

Уповноважений з прав людини вимушена знову констатувати наявність 
системних порушень права засуджених на працю. Очікуване прийняття та 
реалізація регіональних програм створення нових робочих місць для засудже-
них не дало позитивних результатів, переважна більшість працездатних засу-
джених, як і раніше, позбавлена суспільно корисної праці, не маючи можливості 
матеріально забезпечувати себе, рідних та відшкодовувати завдані потерпілим 
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збитки. Це особливо актуально у зв’язку з набранням з 1 січня 2011 р. чинності 
Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про застосування ам-
ністії в Україні” та інших законодавчих актів України” яким встановлено забо-
рону застосовувати амністію до осіб, які не відшкодували завдані ними збитки 
або не усунули заподіяну злочином шкоду.

Переконана, що без прийняття Державної програми забезпечення зайня-
тості засуджених неможливо розв’язати цю проблему. Необхідно на законо-
давчому рівні врегулювати й механізм реалізації конституційного права засу-
джених на оформлення пенсії під час відбування покарання.

Предметом особливої уваги влади мають бути питання правового і соціального 
захисту персоналу, підвищення престижності роботи у пенітенціарній системі.

Зокрема, Уповноважений з прав людини наголошує, що вкрай болючою про-
блемою, яка загострилась через економічну кризу, бідність та безробіття, за-
лишається незабезпеченість персоналу житлом. Під час своєї робочої поїздки 
на Львівщину спільно з головою Державної пенітенціарної служби України 
Олександром Лісіцковим Омбудсман взяла участь в урочистому відкрит-
ті 53-квартирного житлового будинку для працівників Самбірської ви-
ховної колонії та їхніх родин. Введення в експлуатацію в Самборі сучасної 
п’ятиповерхівки, яка понад 20 років була довгобудом, стало справжнім святом 
для тих, хто, працюючи в пенітенціарній системі, невпинно дбає про право-
порядок та безпеку співвітчизників. Цей надзвичайно важливий соціальний 
проект вдалось реалізувати завдяки добрій волі й спільним зусиллям нового 
керівництва пенітенціарної служби України, місцевої влади та самих мешкан-
ців. При цьому частка необхідного для зведення будинку фінансування з Держ-
бюджету України становила понад 80 %, а решта – народні інвестиції. Таку 
практику вкрай необхідно поширювати в усіх регіонах України.

Надійним засобом підготовки високопрофесійного кадрового складу та на-
укового супроводу функціонування пенітенціарної системи має стати розвиток 
утвореного розпорядженням Кабінету Міністрів у березні 2010 р. Інституту кри-
мінально-виконавчої служби у складі Національної академії внутрішніх справ.

На переконання Омбудсмана України, все це вимагає докорінного пере-
гляду державної політики у сфері виконання покарань та трансформації 
існуючої Державної кримінально-виконавчої служби України у цивілізовану 
пенітенціарну систему.
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4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І СВОБОД

4.1. Свобода слова та перешкоджання професійній діяльності 
журналістів

Стаття 34 Конституції України гарантує кожному право на свободу думки і 
слова, на вільне вираження власних поглядів і переконань. Уповноважений про-
довжує здійснювати парламентський контроль за дотриманням конституційних 
норм і міжнародних стандартів у цій важливій сфері нашого суспільства з його 
незмінною орієнтацією на принципи Загальної декларації прав людини (ст. 19) 
та Європейської конвенції з прав людини (ст. 10).

Оцінюючи стан свободи слова в Україні, Уповноважений з прав людини зазна-
чає, що наша держава пройшла непростий шлях від суцільних державних ЗМІ 
до масового їх роздержавлення і комерціалізації. Близько 90% вітчизняних 
засобів масової інформації перебувають нині в руках бізнесових структур, 
приватних осіб, політичних та громадських об’єднань. Хоча де-юре політич-
ної цензури в Україні немає, більшість мас-медіа залишаються під цензурою 
грошей, що обмежує права громадян на неупереджену та об’єктивну інфор-
мацію. Інформаційний простір України потерпає від шоузації, бульваризації 
та вульгаризації ЗМІ, що неприпустимо послабило їх виховну, патріотичну та 
культурно-просвітницьку функції. 

Останнім часом все більше громадян України звертаються до Уповноважено-
го за захистом прав на інформацію, свободу слова, думки та вільне вираження 
поглядів, а також стосовно судового спростування недостовірних відомостей і 
неналежного забезпечення прав працівників ЗМІ. У 2010 р. таких звернень за-
реєстровано 182, а у 2011 р. – 233.

Для того щоб ЗМІ в Україні ефективніше виконували функції медіатора по-
дальшої демократизації нашого суспільства, слугували надійним інструментом 
громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого са-
моврядування, Уповноважений з прав людини вважає за доцільне розробити 
комплексну загальнонаціональну програму розвитку мас-медіа.

Особлива увага Уповноваженого у 2011 р. під час безперервного моніторингу 
інформаційного простору України була зосереджена на пріоритетному напрямі 
захисту конституційного права громадян на вільний доступ до інформації та 
забезпечення представникам мас-медіа безперешкодної професійної діяльності, 
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насамперед при проведенні незалежних журналістських розслідувань. Більшість 
їх авторів, виступаючи в ролі вартових суспільних інтересів, активно сприяють 
боротьбі з організованою злочинністю, проявами корупції та фактами зловжи-
вань владними повноваженнями.

Упродовж 2011 р. Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини 
та її представниками було дано 39 різнопланових інтерв’ю для вітчизняних 
електронних засобів масової іформації, зокрема для телеканалів �ерший на-зокрема для телеканалів �ерший на- для телеканалів �ерший на-для телеканалів �ерший на- телеканалів �ерший на-телеканалів �ерший на- �ерший на-�ерший на- на-на-
ціональний, “24”, “Україна”, “ICTV”, “НТН”, “5 канал”, “1+1”, “Інтер”, “СТБ”, 
“ТВі”, “Рада” та інших. Серед обговоюваних тем – захист прав дітей-інвалідів, 
які потребують особливої уваги та піклування; порушення прав громадян у 
місцях позбавлення волі через необґрунтовано тривале досудове тримання; 
переповненість слідчих ізоляторів та недосконалість законодавства щодо по- слідчих ізоляторів та недосконалість законодавства щодо по-слідчих ізоляторів та недосконалість законодавства щодо по- ізоляторів та недосконалість законодавства щодо по-ізоляторів та недосконалість законодавства щодо по- та недосконалість законодавства щодо по-та недосконалість законодавства щодо по- недосконалість законодавства щодо по-недосконалість законодавства щодо по- законодавства щодо по-законодавства щодо по- щодо по-щодо по- по-по-
переднього ув’язнення; моніторинг стану дотримання прав в’язнів СІЗО; про-
блеми з прийняттям закону України про амністію; боротьба з квартирними ма- з прийняттям закону України про амністію; боротьба з квартирними ма-з прийняттям закону України про амністію; боротьба з квартирними ма- прийняттям закону України про амністію; боротьба з квартирними ма-прийняттям закону України про амністію; боротьба з квартирними ма- закону України про амністію; боротьба з квартирними ма-закону України про амністію; боротьба з квартирними ма- України про амністію; боротьба з квартирними ма-України про амністію; боротьба з квартирними ма- про амністію; боротьба з квартирними ма-про амністію; боротьба з квартирними ма- амністію; боротьба з квартирними ма-амністію; боротьба з квартирними ма-; боротьба з квартирними ма-боротьба з квартирними ма- з квартирними ма-з квартирними ма- квартирними ма-квартирними ма- ма-ма-
хінаціями і так званими чорними ріелторами; забезпечення соціального захисту 
учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, насамперед ветеранів та інвалідів; контроль 
за своєчасним надходженням коштів із резервного фонду Кабінету Міністрів 
України на відбудову територіального центру для інвалідів та літніх людей на 
Рівненщині; виїзд на заробітки наших співвітчизників, передусім моряків, за 
кордон; подальша доля повернутих на Батьківщину з венесуельської в’язниці 
“Сабанета” українських моряків Володимира Устименка та Юрія Датченка 
тощо. Серед впливових друкованих зарубіжних видань, які брали інтерв’ю у 
Уповноваженого в 2011 р., німецька газета “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 
французька "Le Point" тощо.

На превеликий жаль, через відсутність відповідного бюджетного фінансування 
у 2011 р. в ефір не вийшов жоден випуск донедавна популярної серед слухачів 
Національної радіокомпанії України щотижневої програми “За права лю-
дини”. �ередача, маючи стабільний час звучання в мережі Українського радіо, 
системно висвітлювала діяльність Уповноваженого з прав людини. За попередні 
роки сформувалася усталена слухацька аудиторія, яка оперативно отримувала 
відповіді на актуальні питання щодо захисту прав і свобод людини. 

З тієї ж причини – брак коштів – керівництво Національної телекомпанії 
України відмовило в підготовці для Першого національного каналу аналогіч-
ної телевізійної програми про діяльність Уповноваженого з прав людини, як це 
було, наприклад, у телепередачі правозахисного спрямування “�рава людини: 
запитуйте – відповідаємо”.

Як свідчить моніторинг Уповноваженого з прав людини, у країні намітилась 
тривожна тенденція фінансово-економічного й адміністративного тиску влас-
ників ЗМІ на журналістські колективи, які прагнуть до незалежної редакційної 
політики й права вільно, без цензури, критично висвітлювати дії влади. Ті, кого 
здавна називають “грошовими мішками”, нерідко використовують засновані 
ними мас-медіа як інструмент політичної боротьби, зокрема під час ви-
борчих кампаній. А коли необхідності у цьому вже немає, то під будь-яким 
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приводом доводять видання до ліквідації, залишаючи безробітними цілі ре-
дакційні колективи.

Так, лише упродовж 2011 р. у такий спосіб, брутально нехтуючи правом жур-
налістів на професійну діяльність, вільне вираження поглядів і думок, гідний 
рівень життя, власники закрили низку популярних газет, серед яких “Киев-
ские Ведомости”, “Газета по-киевски”, “Новая”, “Блик”, а також друковані 
версії журналів ”Главред”, “Профіль” і “Телекритика”. 

У зв’язку з резонансним конфліктом між колективом львівської газети “Екс-
прес” та працівниками Городоцької районної податкової міліції на Львівщині 
у квітні 2010 р. Уповноваженим було невідкладно відкрито провадження. У 
його рамках ґрунтовно вивчено обставини перешкоджання професійній діяль-
ності журналістів цого видання. �редставник Уповноваженого взяв участь у 
розгляді зазначеного інциденту на спеціальному засіданні Комітету Верховної 
Ради України з питань свободи слова та інформації, а також підтримав пропо-
зицію стосовно створення тимчасової парламентської комісії з розслідування 
цієї ситуації. �роте суттєвих зрушень у реалізації права на безперешкодну про-
фесійну діяльність колективу “Експресу” не відбулось. Зокрема, у січні 2012 р. 
журналісти на знак протесту проти судового рішення, яким скасовано один із 
установчих документів підприємства-видавця, випустили газету з незаповне-
ною першою шпальтою. Уповноважений висловлює стурбованість загрозою 
можливого закриття популярної всеукраїнської газети “Експрес”, яка має понад 
600 тисяч передплатників.

Уповноважений з прав людини вважає, що така практика є неприпусти-
мою для України, яка задекларувала свою відданість європейським ціннос-
тям, зокрема право на свободу слова та вільне вираження поглядів. 

До Уповноваженого з прав людини надходять численні звернення мешканців 
м.Києва щодо неможливості придбати періодичні видання на вулицях Грушев-
ського, Інститутській, �рорізній, �ушкінській, Червоноармійській, Саксаган-
ського, Шота Руставелі, бульварі Лесі Українки та Європейській площі. �ід 
час проведення провадження Уповноваженого про порушення конституційного 
права на вільний доступ до інформації було з’ясовано, що така ситуація стала 
наслідком рішення столичної держадміністрації демонтувати кіоски агентства 
“Союздрук”. 

На думку Уповноваженого, такий формальний підхід до розміщення малих 
архітектурних форм, які мають відношення до функціонування ЗМІ, суперечить 
�останові Верховної Ради України від 15 квітня 2009 р. №1271 “�ро запрова-
дження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, 
закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств роз-
повсюдження”, яка забороняє зносити кіоски з розповсюдження друкованих ЗМІ. 

Уповноважений з прав людини вважає за необхідне привернути увагу органів 
влади і місцевого самоврядування до заяви пленуму правління Національної 
спілки журналістів України “Про кричущі факти утиску прав редакційних 
колективів і журналістів” від 16 лютого 2011 р. Йдеться, зокрема, про зроста-
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ючу кількість звернень від редакцій електронних і друкованих засобів масової 
інформації у зв’язку з низкою невмотивованих і навіть незаконних звільнень 
владними структурами та окремими посадовими особами керівників державних 
ЗМІ та призначення на їх місце людей з меншим досвідом і неналежною про-
фесійною підготовкою. На початку грудня 2011 р. за наполяганням гендирек-
тора газети “Сегодня” був відсторонений, без погодження з профспілковою 
організацією цього колективу, від виконання своїх обов’язків головний редактор 
Ігор Гужва. Уповноважений переконана, що подібне тенденційне ставлення до 
вирішення кадрових питань у вітчизняних ЗМІ не сумісне зі свободою слова. 

Омбудсман України констатує, що в країні протягом тривалого часу зберіга-
ється тенденція безкарного застосування проти журналістів насильницьких дій, 
сама загроза яких, за твердженням Верховного комісара Ради Європи з прав 
людини Томаса Хаммарберга, є певною формою цензури (табл. 4.1.1).

За даними моніторингу Уповноваженого з прав людини, які підтверджуються 
даними Інституту масової інформації, у 2010 р. кількість насильницьких дій про-
ти журналістів (побиття, напади, залякування) зросла на 5 порівняно з 2009 р. і 
сягнула 35, у 2011 р. вона зменшилася на 8 порівняно з 2010 р. і становила 27. 
Намітилася тенденція до зменшення і зафіксованих фактів перешкоджан-
ня виконанню працівниками ЗМІ професійних обов’язків: у 2010 р. – 48, 
у 2011 р. – 38.

9 травня 2011 р. у м.Львові під час святкування 66-ї річниці �еремоги у Вели-
кій Вітчизняній війні виникли конфлікти та зіткнення між учасниками масових 
мітингів від різних політичних сил. У результаті постраждали деякі журналісти, 
які прагнули потрапити в епіцентр названих подій з метою їх якнайповнішого 
висвітлення. Зокрема, кореспондент інформаційного агентства “Українські 
новини” Василь Трухан і фотокореспондент “Газети по-українськи” Павло 
Паламарчук отримали тілесні ушкодження від прихильників партії “Всеукра-
їнське об’єднання “Свобода”. Однак ані міліція, ані прокуратура не визнали за 
необхідне поставити питання про відповідальність винних у порушенні кон-

Таблиця 4.1.1. Кількість порушень прав журналістів у 2002–2011 рр. (за 
результатами моніторингу Уповноваженого з прав людини та Інституту масової 
інформації)

Порушення в ін-
формаційній сфері 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Загиблі та зниклі 
журналісти 3 4 0 0 0 0 1 0 1 2

Побиття, напади, 
залякування 23 34 47 16 33 22 15 30 35 27

Перешкоджання 
виконанню профе-
сійних обов’язків

46 27 52 14 31 23 15 22 48 38
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ституційних прав на здоров’я і безперешкодну професійну діяльність названих 
журналістів.

Значний резонанс у суспільстві викликав підпал у районному центрі Виногра-
дів, що на Закарпатті, автомобіля головного редактора духовно-просвітницького 
тижневика “Чорна Гора” Володимира Мочарника, який пов’язує даний ін-
цидент зі своєю журналістською діяльністю. Уповноважений з прав людини 
взяла на особливий контроль розслідування міліцією кримінальної справи за 
цим фактом, адже ще у 2003 р. журналіст, який є священиком і не належить до 
жодної з політичних партій, зазнав зухвалого нападу з мотивів помсти за гострі 
публікації проти місцевих контрабандистів. Невідомі особи вкинули у вікно жит-
лового будинку журналіста банку з горючою сумішшю і запаленим бікфордовим 
шнуром. Але шнур згас, а вибухівка не здетонувала. �ід тиском громадськості й 
правозахисників, зокрема зарубіжних, за фактом зухвалого нападу на журналіста 
прокуратура була змушена порушити кримінальну справу, проте розслідування 
не довели до логічного завершення, тобто зловмисників так і не знайшли. 

У квітні 2011 р. Коломийський районний суд Івано-Франківської області ви-
ніс вирок двом обвинуваченим у справі замаху в жовтні 2010 р. на редактора 
газети “Коломийський вісник” Василя Дем’яніва, який унаслідок жорстокого 
побиття став інвалідом: одного чоловіка засудили до чотирьох років позбавлення 
волі, іншого – до семи з половиною. �роте потерпілий не задоволений судовим 
рішенням, оскільки воно базується на мотивації цього злочину виключно з ху-
ліганських мотивів і зовсім не враховує чинника насильницької протидії про-
фесійній діяльності журналіста. 

�одібні факти, на жаль, не поодинокі. Як і раніше, ст.171 Кримінального 
кодексу України, що передбачає покарання за умисне перешкоджання законній 
професійній діяльності журналістів – накладення грошового штрафу та обме-
ження свободи до п’яти років, – судами практично не застосовується. А це, 
на переконання Уповноваженого з прав людини, загрожує зростанням подібних 
злочинів, завдає непоправної шкоди конституційному праву на свободу слова 
і залишає Україну серед країн, де професія журналіста є небезпечною для 
життя, а працівники ЗМІ, як і раніше, позбавлені гарантованої системи захисту 
від насильницьких дій. 

Четвертий рік триває провадження Уповноваженого з прав людини у 
справі про перешкоджання професійній діяльності фотокореспондента 
Донецького регіонального відділу інформаційного забезпечення Українського 
національного інформаційного агентства “Укрінформ” Ігоря Ткаченка, по-
битого директором місцевого стадіону регіонального спортивного комплексу 
“Олімпійський”. Інцидент стався після того, як офіційно акредитований для ви-
світлення футбольного матчу журналіст навів об’єктив на центральні трибуни, 
щоб відобразити серед уболівальників публічних політиків, зокрема народних 
депутатів України. Фотокореспондент, який є інвалідом другої групи з дитинства, 
отримав унаслідок жорстокого побиття струс мозку і закриту черепно-мозкову 
травму. На місце надзвичайної події прибула робоча група Омбудсмана України. 
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Уповноважений з прав людини невідкладно звернулася до Генерального прокуро-
ра України з вимогою неупереджено розібратися в цьому резонансному конфлікті 
та дати йому належну правову оцінку. Спочатку журналісту було відмовлено в 
порушенні кримінальної справи. Згодом таку справу, за результатами ґрунтовної 
перевірки робочої групи Омбудсмана, все-таки порушили та передали до суду. 

11 жовтня 2011 р. під час оголошення судового вироку у справі стосовно 
екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко співробітники спецпідрозділу 
міліції не пустили до �ечерського районного суду м.Києва народних депутатів 
України. Водночас представникам ЗМІ було дозволено висвітлювати цей резо-
нансний судовий процес. Але “Беркут” установив залізну огорожу. Тому деяким 
працівникам мас-медіа довелося прориватися у приміщення �ечерського суду. 
Через тисняву від жорстких дій беркутівців того дня постраждала фотокорес-
пондент видання “Корреспондент” Наталія Кравчук. За її словами, під час 
зйомок один з правоохоронців вдарив рукою по її камері, жінка впала, камера 
розсікла їй брову, і були травмовані перенісся та око. На переконання Уповно-
важеного з прав людини, такі ганебні випадки свідчать про перешкоджання 
професійній діяльності журналістів, створюють реальну загрозу їх життю та 
здоров’ю, віддаляючи Україну від європейських стандартів у галузі прав і сво-
бод людини. 

На особливому контролі Уповноваженого – резонансна справа про захист кон-
ституційних прав на охорону здоров’я і життя, справедливий судовий захист і 
безперешкодне заняття професійною журналістською діяльністю кореспондента 
газети “Наше місто Миколаїв” Олександра Влащенка, на якого пізно увечері 
16 жовтня 2011 р. було вчинено зухвалий розбійний напад, через що його у над-
звичайно важкому стані доправили до лікарні.

На жаль, у нашій країні продовжують гинути журналісти. Глибоке за-
непокоєння в Уповноваженого з прав людини викликали факти двох убивств 
журналістів, які сталися упродовж листопада 2011 р. У м.Стаханові Луганської 
області невідомі вчинили замах на життя керівника телерадіокомпанії КТК 
Сергія Лободу, який помер від удару по голові. Фотокореспондент тижневика 
“2000” 29-річний киянин Віталій Розвадовський, отримавши численні ножові 
поранення від невідомих нападників, помер від втрати крові. 

Як було встановлено представником Уповноваженого з невідкладним виїздом 
на місце трагедії, С.Лобода очолював ТОВ “Телерадіокомпанія КТК”, яка за-
ймається ретрансляцією програм 58 телевізійних каналів для 3,5 тис. абонентів 
кабельної мережі – жителів м.Кіровська. Стахановським міським відділом міліції 
було порушено кримінальну справу за ст.115 Кримінального кодексу України. 
�ід час оперативно-розшукових заходів відпрацьовувалися декілька версій цього 
резонансного вбивства: з корисливих або хуліганських мотивів, а також у зв’язку 
з підприємницькою діяльністю керівника телекомпанії та на побутовому ґрунті. 
Досудове слідство, під час якого мають бути встановені обставини цього злочину 
та знайдено вбивцю, триває.



109

Інформацію про вбивство В.Розвадовського оперативно поширили не лише 
центральні, а й регіональні мас-медіа. Багато представників ЗМІ, які почали 
власне розслідування обставин зухвалого нападу на журналіста, висунули єдину 
версію: цей злочин пов’язаний з його професійною діяльністю. Однак оскільки 
він за службовими обов’язками займався винятково фотоілюстративною робо-
тою, а не журналістськими розслідуваннями, сама редакція тижневика “2000” 
відхилила дане припущення. Згодом співробітники київської міліції, вивчивши 
всі версії, дійшли висновку, що вбивство В.Розвадовського було здійснене одним 
із його знайомих з корисливих мотивів – з метою заволодіння значною сумою 
коштів. �ідозрювані у цьому злочині – і вбивця, і його спільники – нині під час 
досудового слідства перебувають у СІЗО.

Триває провадження Уповноваженого з прав людини у справі про зник-
нення у серпні 2010 р. головного редактора газети “Новий стиль” Василя 
Климентьєва. Хоча правоохоронці виявили активність під час розслідування 
цієї резонансної трагедії, висунувши багато версій, але вони досі не можуть вста-
новити зловмисників, які причетні до зникнення журналіста під час виконання 
ним професійних обов’язків.

Досі не поставлено крапку в резонансній справі про вбивство Георгія Гонга-
дзе. �ечерський суд Києва продовжує розглядати кримінальну справу О.�укача, 
якого звинувачують у вбивстві журналіста. Колишній начальник департаменту 
зовнішньої розвідки МВС України надає суду суперечливі показання. Як відо-
мо, досудовим слідством О.�укач обвинувачується у тому, що 17 вересня 2000 
р. убив журналіста, виконуючи наказ і вказівки тодішнього міністра внутріш-
ніх справ Ю.Кравченка та інших посадових осіб, кримінальна справа стосовно 
яких розслідується окремо. Водночас удова Ю.Кравченка, не погоджуючись з 
такими твердженнями, в листі Уповноваженому з прав людини просить сприяти 
об’єктивному розслідуванню цієї справи, яка набула міжнародного резонансу.

Ситуація ускладнюється тим, що судовий процес відбувається у частково за-
критому режимі, що викликає справедливе обурення ЗМІ та громадськості. Це, 
на думку колишнього судді Ю.Василенка, мимоволі наводить на припущення про 
спробу зацікавлених осіб приховати порушення, допущені під час розслідувань 
суттєвих обставин убивства журналіста.

У березні 2011 р. першим заступником Генерального прокурора України 
Р.Кузьміним була порушена кримінальна справа стосовно екс-президента Укра-
їни Л.Кучми за ч.3 ст.166 Кримінального кодексу України (у ред. 1960 р.) за 
фактом перевищення влади і службових повноважень, що призвело до вбивства 
Г.Гонгадзе. 20 січня 2012 р. Апеляційний суд м.Києва, відхиливши скаргу Гене-
ральної прокуратури України, визнав законним рішення �ечерського суду столиці, 
який у грудні 2011 р. скасував постанову про порушення кримінальної справи.

Вдова Гонгадзе та її адвокат В.Теличенко не погоджуються із зазначеним рі-
шенням Апеляційного суду і заявили про намір оскаржити його в касаційному по-
рядку. Таку ж позицію щодо рішення цієї судової інстанції висловив Генеральний 
прокурор України В.�шонка. �ровадження Омбудсмана у цій справі триває.
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Усього за роки незалежності України, за даними Київської незалежної медіа-
профспілки, загинули 65 журналістів.

Уповноважений вважає, що у повній відповідності з європейськими стан-
дартами слід запровадити в Україні практику парламентських розслідувань 
за фактами вбивств представників ЗМІ та погроз на їхню адресу, а також 
створити на загальнодержавному рівні ефективну систему безпеки, яка 
гарантувала б захист журналістів під час виконання ними професійних та 
службових обов’язків. 

Водночас, на переконання Уповноваженого з прав людини, треба ефектив-
ніше захистити і саме суспільство від недобросовісної діяльності тих пред-
ставників мас-медіа, які брутально порушують норми Етичного кодексу 
українського журналіста, зокрема його положення щодо поваги до права гро-
мадськості на повну та об’єктивну інформацію, а також усвідомленої необхід-
ності робити все можливе для виправлення будь-яких поширених відомостей, 
якщо виявилося, що вони не відповідають дійсності. 

Наприклад, 16 грудня 2011 р. кореспондентка телеканалу СТБ Н.Соколенко, 
маніпулюючи посиланням на ст.171 Кримінального кодексу України, яка забо-
роняє перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, намагалася, 
без попередніх домовленостей та без пред’явлення жодного документа, потра-
пити до службового кабінету Уповноваженого з прав людини, відштовхнувши 
від ліфта інваліда на милицях, який у супроводі дружини прибув на особистий 
прийом. �опри пояснення, що у цей час Уповноважений з прав людини на зу-
стрічі з Генеральним прокурором України, журналістка особисто викликала 
міліцію, неправомірно звинувативши працівників Секретаріату Уповноваженого 
у перешкоджанні виконанню нею професійних обов’язків. І хоча на запрошення 
випускового редактора телеканалу СТБ приїхати на місце інциденту він повідо-
мив, що редакційного завдання брати які-небудь інтерв’ю в офісі Омбудсмана 
Н.Соколенко не отримувала, того ж дня на цьому телеканалі була поширена 
неправдива інформація про начебто небажання Уповноваженого з прав людини 
зустрічатися з представницею ЗМІ. 

Аналогічний конфлікт цієї кореспондентки СТБ стався і з прес-службою 
�рем’єр-міністра України, яку вона також публічно й безпідставно звинува-
тила у відмові забезпе чити без попереднього узгодження зв’язок з будь-яким із 
міністрів на її вимогу.

До Уповноваженого з прав людини також надходить багато звернень грома-
дян, які обурюються агресивним нав’язуванням реклами, невластивих нашому 
народові норм поведінки, культу насильства й жорстокості. 

Зокрема, сюжетами про ці явища нерідко перенасичені інформаційні випуски 
телеканалу “1+1”. Крім того, телевізійний ефір заполонили платні інтерактивні 
вікторини, зокрема, “Грошовий дощ”, “Телешанс”, “Щасливчик”, “Острів скар-
бів” та інші, організатори яких провокують азартних телеглядачів без зволікань 
повідомляти за вказаними на екранах номерами відповіді на елементарні кон-
курсні завдання. У результаті довірливі учасники більш ніж сумнівних конкурсів, 
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які не змогли додзвонитися до телестудії, змушені сплачувати величезні суми за 
телефонні розмови. Серед жертв таких шахрайських телевікторин чимало людей 
літнього віку та інвалідів. 

На думку Уповноваженого, суспільство потребує адекватного захисту від не-
гативного впливу тотальної інформації про окультно-містичні послуги, у тому 
числі астрологів і екстрасенсів, а також від популяризації у ЗМІ клубних вечірок 
представників сексуальних меншин. Тому, на переконання Уповноваженого 
з прав людини, заслуговує на особливу увагу і ґрунтовне обговорення за-
конопроекту Верховної Ради України “Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів (щодо захисту населення та інформаційного простору від 
негативного впливу”).

Омбудсман України переконана, що без вжиття невідкладних заходів 
щодо створення Суспільного телебачення і радіомовлення – на противагу 
комерційно-клановим інтересам – неможливо подолати хибну практику 
діяльності деяких ЗМІ, які сприймають свободу слова не лише як свободу 
від цензури, а й як свободу від духовних, моральних, культурних цінностей і 
традицій Українського народу.

4.2. Доступ до публічної інформації та захист персональних 
даних 

В Україні відповідно до міжнародних стандартів законодавчо закріплено пра-
во кожного на доступ до інформації та не допускається збирання, зберігання, 
використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, 
крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини. 

Спільно з профільним Комітетом Верховної Ради України з питань свободи 
слова та інформації, неурядовими організаціями український Омбудсман взяла 
активну участь у підготовці проекту Закону України “Про доступ до публічної 
інформації” та нової редакції Закону України “�ро інформацію”, які значно 
розширили можливості для забезпечення права кожного на доступ до інфор-
мації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень та становить 
суспільний інтерес. 

Відповідно до п.1 ст.17 Закону України “Про доступ до публічної інфор-
мації” парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ 
до інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав 
людини. 

Варто зазначити, що органами влади і місцевого самоврядування доволі опе-
ративно здійснено заходи щодо організації виконання вимог Закону. Йдеться, 
зокрема, про виділення приміщень, призначення відповідальних, розміщення 
відповідної інформації на веб-сайтах тощо.

Уповноваженим з прав людини призначено свого представника відпові-
дальною особою за дотримання права на доступ до інформації, оновлена нова 
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версія сайту Омбудсмана України, забезпечено прийом звернень фактично 
у цілодобовому режимі всіма каналами зв’язку. 

За період з 10 травня 2011 р., дня набрання чинності цим Законом, на 
адресу Уповноваженого надійшло 33 звернення щодо невиконання закону ор-
ганами влади та місцевого самоврядування, з яких 26 – від громадян України, 
4 – від юридичних осіб. Зокрема, журналісти всеукраїнського тижневика “Сред-
ний класс” звернулися зі скаргою на порушення Київською міською державною 
адміністрацією вимог ч.1 ст.20 Закону щодо терміну на отримання інформації. 
Від народних депутатів України надійшло два депутатських звернення з цього 
питання. Найбільше скаржаться люди на порушення права на доступ до пу-
блічної інформації: органами місцевого самоврядування (11), а також судовою 
гілкою влади (7); МВС України (5); органами юстиції, у тому числі виконавчою 
службою (3), місцевою виконавчою владою (3), прокуратурою (3); Державною 
пенітенціарною службою України та ін. 

Скарги про порушення доступу до публічної інформації надійшли з 15 регі-
онів України, зокрема: м.Києва (8), Чернівецької (4), Чернігівської (3), Київської 
(3), Тернопільської (1) областей та АР Крим (2). Наприклад, Володимир Сте-
фанчишин з м.Тернополя скаржиться на невиконання Закону, зокрема, системне 
приховування інформації і ненадання відповідей на його звернення прокурату-
рою Тернопільської області. 

За даними Інституту масової інформації, українські суди з початку дії 
Закону розглянули вже 75 справ за позовами громадян про порушення їхнього 
права на доступ до публічної інформації, а також 5 справ щодо притягнення 
посадових осіб до відповідальності за порушення цього Закону. 

Аналіз звернень до Уповноваженого, а також судової практики дає підстави 
зробити певні висновки щодо дії закону, найбільш характерних його порушень 
та дій судової влади при розгляді скарг. Найчастіше запитувачі інформації скар-
жаться на невиконання суб’єктами владних повноважень ч.1 ст.20 Закону щодо 
отримання інформації у зазначений термін або ненадання інформації, яку відне-
сено до категорії з обмеженим доступом. Нерідко громадяни нарікають на те, що 
розпорядники безпідставно відмовляють у наданні інформації, посилаючись на 
те, що вона є службовою, таємною або конфіденційною. У більшості випадків 
суди під час розгляду подібних скарг визнавали таку відмову незаконною, а від-
несення інформації до категорії з обмеженим доступом – необґрунтованим. 

Непоодинокими є й звернення людей, які не задоволені повнотою отриманої 
інформації і просять перевірити правильність, повноту та об’єктивність наданих 
їм відповідей на інформаційні запити. Наприклад, С.Погребний з м.Василькова 
Київської області звертається з приводу ненадання йому Генеральною прокура-
турою України повної інформації про нормативно-правові акти, які регламенту-
ють проведення перевірок у центральних органах виконавчої влади. 

За 2011 р. надійшло близько 30 запитів на інформацію й безпосередньо до 
Уповноваженого з прав людини. Але лише 20% з них стосувалися інформації, 
яка є у розпорядженні Уповноваженого з прав людини. Решту запитів можна 
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кваліфікувати як звернення громадян, розгляд яких регулюється Законом України 
“�ро звернення громадян”. 

Тобто багато запитувачів інформації, на жаль, не мають чіткого уявлення про 
те, яку інформацію вони можуть отримати від конкретного розпорядника за ін-
формаційним запитом, яка саме інформація може вважатися задокументованою 
тощо. Також нерідко окремі норми Закону України “Про доступ до публічної 
інформації” ототожнюються із нормами Закону України “Про звернення грома-
дян”, нова редакція закону в стадії доопрацювання. 

За попередніми результатами моніторингу стану дотримання прав лю-
дини на доступ до публічної інформації Уповноважений з прав людини за-
значає, що прийняття Закону України “Про доступ до публічної інформації” 
в цілому сприяло кращому забезпеченню права кожної людини на доступ до 
інформації. Водночас окремі порушення закону припускають як суб’єкти 
владних повноважень, так і запитувачі інформації, але ці порушення не ма-
ють системного характеру і зумовлені передусім недостатньою кількістю 
роз’яснень щодо віднесення інформації до категорії інформації з обмеженим 
доступом.

Очевидно також, що треба прискорити прийняття Закону України про вне-
сення змін до чинного законодавства щодо приведення його норм до вимог За-
конів України “Про доступ до публічної інформації” та “Про інформацію”. 
�ід час роботи над цим законопроектом Уповноваженому з прав людини до-
велося зіткнутися з небажанням Служби безпеки України відкоригувати деякі 
норми Закону України “�ро державну таємницю”. Зокрема, перелік осіб, яким 
за ст. 20 Закону України “�ро державну таємницю” надається за посадою право 
доступу до державної таємниці усіх ступенів секретності, доповнити: “Уповно-
важеному Верховної Ради України з прав людини”.

Суттєвим кроком наближення вітчизняного законодавства до європейських 
стандартів захисту персональних даних стала ратифікація 30 вересня 2010 р. 
Україною Конвенції Ради Європи №108 “Про захист осіб у зв’язку з автома-
тизованою обробкою персональних даних” і прийняття Верховною Радою 
України Закону України “Про захист персональних даних”, який набрав чин-
ності 1 січня 2011 р. У ньому враховані рекомендації Ради Європи, визначе-
но порядок збору, зберігання, використання, поширення персональних даних в 
Україні та порядок доступу до них, і головне – він спрямований на поширення 
гарантій прав і основних свобод кожної людини, зокрема права на повагу до 
особистого життя. 

На переконання Уповноваженого з прав людини, закон став важливим кроком 
у боротьбі за збереження інституту приватного життя. Запроваджуючи адміні-
стративну та кримінальну відповідальність за невиконання вимог законодавства 
у сфері захисту персональних даних, Україна зробила важливий крок у реалізації 
ст.8 Європейської конвенції з прав людини, що гарантує повагу до приватного 
і сімейного життя особи, її помешкання та кореспонденції. До речі, цю євро-
пейську норму давно імплементовано до ст. 14 Закону України “Про Уповно-
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важеного Верховної Ради України з прав людини”, згідно з якою український 
Омбудсман зберігає конфіденційну інформацію й не має права розголошувати 
отримані відомості про особисте життя заявника та інших причетних до заяви 
осіб без їхньої згоди. 

Слід зазначити, що законодавство про захист персональних даних є порівня-
но новим в усіх європейських країнах. Тому вивчення і врахування світового 
досвіду є надзвичайно важливим для створення в Україні дієвого механізму із 
забезпечення конституційного права на недоторканність особистого життя. 

Одним з таких механізмів є парламентський контроль за додержанням 
прав людини на захист персональних даних, який згідно зі ст. 22 Закону 
України “Про захист персональних даних” здійснює Уповноважений Верхов-
ної Ради України з прав людини. 

Випадки порушення права на приватне життя людини надзвичайно поширені 
в Україні. У зверненнях до Уповноваженого з прав людини йдеться, зокрема, про 
такі порушення, як розголошення медичного діагнозу, поширення візуальних 
зображень людини в Інтернеті без її згоди, а також оприлюднення персональних 
даних засобами масової інформації. Так, 31 березня 2011 року до Уповноваже-
ного звернулася Наталія О. з м.Києва зі скаргою на зволікання з боку право-
охоронних органів у розслідуванні її заяви про поширення (без її згоди на це) 
зловмисниками (за її припущенням колишнім чоловіком) на інтернет-сайтах її 
візуальних зображень сексуального характеру. Уповноваженим з прав людини 
відповідно до п.3 ч. 3. ст. 17 Закону України “�ро Уповноваженого з прав люди-
ни” у прокуратуру м.Києва направлено доручення перевірити факти, викладені 
в зверненні і вжити відповідних заходів.

Надходять також звернення з проханням надати роз’яснення з окремих по-
ложень Закону, їх відповідності нормам Конституції України та міжнародних 
актів. 

У зв’язку з цим Уповноважений визнає, що в Україні тільки розпочато ство-
рення дієвих механізмів, які мають забезпечити конституційне право людини на 
недоторканність особистого життя. Здійснення державної політики у цій сфері 
покладається на Державну службу України з питань захисту персональних да-
них. 

Уповноважений з прав людини 8 липня 2011 р. зустрілася з головою зазна-
ченої служби О.Мервінським з метою визначення напрямів співпраці. Обгово-
рюється також можливість підписання угоди про співпрацю між Уповноваженим 
з прав людини та Держслужбою з питань захисту персональних даних з широкого 
роз’яснення положень Закону, надання юридичної допомоги громадянам. На по-
требу в цьому звертають увагу громадяни у своїх зверненнях до Уповноваженого. 
Так, підприємець Ірина Назмундінова з м.Дніпропетровська просить надати їй 
відповіді стосовно “правових наслідків для суб’єкта персональних даних, якщо 
особа не надає письмової згоди на використання персональних даних про свою 
особу” тощо.
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Із набуттям чинності Законом України “Про захист персональних даних” Упо-
вноважений з прав людини із розумінням поставилася до публічно висловле-
них побоювань деяких медіа-експертів про те, що Закон буцімто “зв’яже руки” 
журналістам у проведенні журналістських розслідувань щодо можновладців. 
На переконання Уповноваженого, чинне українське законодавство включно 
із згаданим Законом “Про доступ до публічної інформації” та Законом “Про 
інформацію” надає достатню можливість запобігти двозначному тлума-
ченню права на поширення інформації. 

Крім того, треба використовувати прецедентну практику Європейського 
суду з прав людини. Зокрема, у рішенні “Бергес Тиденте та інші проти Нор-
вегії” від 2 травня 2000 р. Євросуд поширив захист приватного життя особи не 
лише від втручання з боку держави, а й з боку інших осіб та інституцій, серед 
яких – і засоби масової інформації. Більше того, Європейський суд зобов’язав 
державу не лише не втручатися, а й наклав на неї позитивний обов’язок гаран-
тувати повагу до приватного або сімейного життя людини. 

Урівноважуючи інтереси свободи преси та права на приватність, Євросуд 
підкреслив важливість вільного висловлення в демократичному суспільстві та 
ролі преси як суспільного контролера уряду. Водночас він провів чітку межу 
між оприлюдненням фактів, навіть суперечливих, що має сприяти дебатам у 
демократичному суспільстві щодо дій посадових осіб, політичних діячів, та 
тим, коли свобода слова не стимулює такої дискусії, а сам предмет обговорення 
є суто приватним. 

З метою вирішення цих питань Уповноважений з прав людини пропонує роз-
робити і запровадити Кодекс поведінки для мас-медіа на виконання Закону 
про захист персональних даних. В умовах стрімкого розвитку інформаційних 
технологій такий акт надасть можливість запровадити нові ефективні механізми 
контролю за реалізацією конституційних вимог щодо прав людини на приватне 
життя відповідно до європейської практики. 

У зв’язку з цим Уповноважений вважає також необхідним звернути увагу на 
Резолюцію ПАРЄ 1843 “Захист особистого життя і персональних даних в 
Інтернеті і ЗМІ”, прийняту 7 жовтня 2011 р., у якій, зокрема, наголошується: 
“У демократичній державі кіберпростір не повинен розглядатися як простір, 
де не існує законів і не захищені права людини”. Асамблея пропонує об’єднати 
зусилля усіх зацікавлених структур з Радою Європи для забезпечення загального 
підходу до захисту універсального права на повагу до особистого життя і захист 
персональних даних. Омбудсман України цілком поділяє таку позицію �АРЄ.

4.3. Свобода світогляду та віросповідання

�раво кожної людини на свободу світогляду і віросповідання закріплене у 
ст.35 Конституції України. В Україні створено належну правову базу для реалі-
зації права людини на свободу совісті і віросповідання, що позитивно впливає 
на розвиток державно-церковних відносин, дає можливість релігійним органі-
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заціям здійснювати активну проповідницьку, просвітницьку та благодійницьку 
діяльність.

Чинне національне законодавство пропонує модель, згідно з якою церква і 
релігійні організації відокремлені від держави (ст.35 Конституції України), усі 
релігії, віросповідання та релігійні організації є рівними перед законом. 

На сьогодні знято більшість обмежень у діяльності церкви й закладено основи 
співробітництва держави і церкви. 

21 квітня 2011 р. відбулася зустріч Президента України Віктора Януковича з 
Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, під час якої глава держа-
ви відзначив високий рівень співпраці між різними релігійними організаціями і 
наголосив на тому, що і надалі державна політика у релігійній сфері буде спря-
мована на створення сприятливих умов для діяльності релігійних організацій, 
забезпечення рівних прав і можливостей, утвердження терпимості та поваги 
між віруючими.

Уповноважений з прав людини зазначає, що проведена на державному рівні 
робота дала можливість уникнути багатьох міжцерковних конфліктів і непо-
розумінь, сприяла подальшій гармонізації державно-конфесійних відносин в 
Україні. У нинішніх умовах відносини між церквою і державою дедалі набу-
вають характеру рівноправного діалогу. 

Україна – багатоконфесійна держава. За даними Держкомнацрелігій, релігій-
на мережа в Україні станом на 1 січня 2012 р. представлена 55 конфесійними 
напрямами, в межах яких діє 35 861 релігійна організація (що на 677 більше, 
ніж у 2010 р.), у т.ч. 34 235 релігійних громад, 88 центрів та 274 управлін-
ня, 459 монастирів, 357 місій, 78 братств, 200 духовних навчальних закладів, 
12 762 недільні школи. Справами церкви в Україні опікується 30 199 священ-
нослужителів. Зростає кількість видань церковних друкованих засобів масової 
інформації, нині яких налічується 386. 

Тільки у 2010 р. державою передано у власність (користування) релігійним 
організаціям 372 культові та пристосовані під молитовні приміщення, збудовано 
231 культову будівлю. На думку Омбудсмана України, повернення церкві значної 
частини колишніх культових споруд, а також активне будівництво нових храмів 
дає змогу значною мірою зняти міжконфесійні майнові конфлікти в різних ре-
гіонах України.

Розподіл церковно-релігійних організацій за конфесійною ознакою свідчить 
про домінування в Україні православ’я, до якого входить 17 071 парафія, тобто 
51,6% загальної кількості релігійних осередків віруючих. 

Найчисельнішою є Українська православна церква, мережа якої об’єднує 
67,4% православних громад країни (12 043 парафії). Українська православна 
церква Київського патріархату за кількістю релігійних громад (4401) посідає 
друге місце в країні. 

Активно розвивається мережа Української греко-католицької церкви, яка 
налічує 3765 релігійних організацій та має 3581 культову споруду в Україні. 
93,5% греко-католицьких громад знаходиться в західному регіоні України, зо-
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крема, у Львівській (1489), Тернопільській (765), Івано-Франківській (646) об-
ластях. 

Протестантизм в Україні налічує понад 10 тис. релігійних організацій, що 
становить 30% усієї релігійної мережі. Найбільш впливовою та численною про-
тестантською організацією є Всеукраїнський союз об’єднань євангельських 
християн-баптистів.

�ослідовниками ісламу зареєстровано близько 1200 громад, найбільше з них – 
на території АР Крим, діють традиційні структури релігійного самоврядування, 
здійснюються будівництво та реконструкція мечетей (на сьогодні діє 319 мечетей, 
з них 238 – на території АР Крим), підготовка релігійних кадрів.

2 грудня 2011 р. у Києві відбулося урочисте відкриття мечеті “Ар-Рахма” 
(“Милосердя”). У церемонії її відкриття взяли участь представники духовенства, 
мусульманських громад України, органів державної влади, громадськості. �ід 
час урочистостей також було закладено камінь на місці, де буде побудований 
ісламський університет. 

За сприяння органів влади зусиллями мусульманських громад України за-
вершується спорудження медресе і розширення мечетей у �олтаві, Сумах, Хар-
кові, Мелітополі та Херсоні, а також завершується ремонт будівлі ісламського 
університету в Сімферополі. Крім того, 17 червня 2011 р. Духовне управління 
мусульман Криму отримало державний акт на право постійного користування 
земельною ділянкою в м.Сімферополі, що виділена для будівництва Джума-
Джамі – Соборної мечеті. 

11 грудня 2011 р. у Києві відбувся V з’їзд мусульман України, в роботі якого 
взяли участь представники Уповноваженого з прав людини. З’їзд продемон-
стрував одностайну позицію щодо об’єднання зусиль мусульманських громад і 
владних структур на шляху гармонізації міжконфесійних відносин, забезпечення 
миру і злагоди в українському суспільстві.

�оряд з активною етнізацією мусульманського середовища, появою нових 
ісламських лідерів спостерігаються спроби використання ісламу як одного із 
факторів політики і розширення мережі мечетей, що спричиняє до виникнення 
міжконфесійних протистоянь. Зокрема, у містах Біла Церква Київської області 
і Хмельницькому відбулися масові протести, які об’єднали віруючих багатьох 
конфесій, спричинені прийняттям органами міської влади рішень про побудову 
мечетей для мусульманських громад.

Більше тисячі релігійних організацій репрезентують етноконфесійні утво-
рення. Найбільшу частину з них зареєстровано послідовниками ісламу – 535 
організацій, іудаїзм представлений 295 організаціями, Закарпатська (угорська) 
реформатська церква – 118, Німецька євангелічно-лютеранська церква – 40, Вір-
менська апостольська церква – 27. Функціонують також поодинокі етноконфе-
сійні громади чехів, корейців, шведів, а в АР Крим – караїмів та кримчаків, у 
Херсонській та Запорізькій областях – менонітів. Найбільше релігійних органі-
зацій національних меншин зосереджено в Автономній Республіці Крим.
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Масштабний розвиток інституційної мережі віросповідних організацій, зрос-
тання публічного авторитету церков, активізація релігійних спільнот на ниві 
соціального служіння свідчить про можливість громадянам нашої країни вільно 
задовольняти свої конституційні права на свободу совісті та віросповідання.

В умовах постійного зростання цін і тарифів Уповноважений з прав людини 
зверталась до органів влади щодо розгляду питання про застосування тари-
фів на теплопостачання для споруд релігійних організацій як для населення. 
Омбудсман України переконана, що ухвалення постанови Кабінету Міністрів 
України №1199 від 17 жовтня 2011 р. “Про тарифи на теплову енергію, послуги 
з централізованого опалення і постачання гарячої води, послуги з централізо-
ваного водопостачання та водовідведення для потреб релігійних організацій 
та ціни на природний газ, що використовується для виробництва та надання 
релігійним організаціям послуг з опалення і постачання гарячої води”, за якою 
теплова енергія та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої 
води та послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для по-
треб релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для виробничо-
комерційної діяльності) оплачуються ними за тарифами, встановленими для 
населення, сприятиме подальшому забезпеченню повноцінного соціального 
статусу релігійних громад України та сприятливих умов для їх діяльності. 

Водночас моніторинг Уповноваженого з прав людини свідчить про наявність 
багатьох проблем у сфері забезпечення прав людини на свободу совісті та ві-
росповідання. 

Так, упродовж 2011 р. до Уповноваженого з прав людини надійшло 4760 
звернень від 99 486 тис. осіб з питань удосконалення чинного законодавства про 
свободу совісті і релігійні організації, процедури відновлення права релігійних 
громад на реституцію церковного майна, націоналізованого (конфіскованого) за 
часів колишнього Союзу РСР, повернення релігійним організаціям культових та 
інших церковних споруд, які перебувають у державній або комунальній влас-
ності, реалізації права на виділення земельних ділянок, оренди об’єктів неру-
хомості для релігійної діяльності, вжиття заходів щодо протидії розпалюванню 
міжконфесійної ворожнечі. 

Близько 70% звернень до Уповноваженого з прав людини стосувалося по-
рушення права віруючих на альтернативну форму обліку фізичних осіб – 
платників податків без застосування ідентифікаційного номера і включен-
ня інформації до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. 
Ці звернення спричинені прийняттям наприкінці 2010 р. �одаткового кодексу 
України. 

26 листопада 2010 р. Уповноваженим з прав людини було направлено по-
дання Президентові України В.Януковичу про недопущення порушення кон-
ституційних прав громадян України – платників податків і збереження в 
проекті Податкового кодексу для віруючих альтернативної форми обліку без 
застосування ідентифікаційного номера. У своєму поданні Омбудсман України 
запропонувала до підписання прийнятого Верховною Радою України �одатко-
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вого кодексу обговорити всі проблемні питання цього документа на засіданні 
спеціальної робочої групи за участю представників релігійних організацій, аби 
права і законні інтереси віруючих були безумовно дотримані. �роте у прийня-
тому Верховною Радою України Податковому кодексі України (грудень 2010 р.) 
пропозиції щодо альтернативної форми обліку громадян – платників податків 
були враховані лише частково. Представники Уповноваженого з прав людини 
брали участь у засіданнях Богословсько-канонічної комісії при Священному 
синоді УПЦ, проводили зустрічі зі священнослужителями, представниками 
православних релігійних організацій з питань захисту прав віруючих, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від ідентифікаційного номера. 

Відповідно до пункту 4 розділу XIX “�рикінцеві положення” Кодексу Кабі-
нетові Міністрів України було доручено “до 31 грудня 20011 р. разом із зацікав-
леними релігійними організаціями розробити програму і внести до Верховної 
Ради України пропозиції щодо альтернативного обліку фізичних осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від ідентифікаційного номера (реє-
страційного номера облікової картки платника податків)”.

Але, як свідчить аналіз звернень до Уповноваженого з прав людини, Мініс-
терство фінансів України упродовж 2011 р. не проводило жодного засідання 
робочої групи за участю релігійних організацій. 

Водночас у проекті Закону України “�ро внесення змін до деяких законів 
України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, 
розробником якого є Державна реєстраційна служба України, не передбачена 
альтернативна форма обліку для фізичних осіб, які через свої релігійні пере-
конання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків. 

Омбудсманом України було направлено запит до предстоятеля Української 
православної церкви з проханням висловити позицію церкви щодо збереження 
альтернативної форми обліку платників податків – без застосування іден-
тифікаційного номера та внесення даних до Державного реєстру фізичних 
осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів. 

�орушене Уповноваженим з прав людини питання було включене до порядку 
денного засідання Священного синоду УПЦ 17 червня 2011 р., на якому було 
схвалено текст висновку Богословсько-канонічної комісії при Священному 
синоді УПЦ. Богословсько-канонічна комісія, спираючись на попередні рішен-
ня Священного синоду УПЦ, а також Священного синоду Руської православної 
церкви, зазначила, що прийняття реєстраційного номера облікової картки плат-
ника податків не може кваліфікуватися як відмова від християнського імені. 

Водночас наголошується й на беззаперечному праві фізичних осіб через релі-
гійні переконання відмовлятися від ідентифікаційного коду і реєстраційного 
номера облікової картки платника податків. Такої ж позиції дотримують-
ся й інші релігійні громади, зокрема греко-католики, євангельські християни-
баптисти та ін.
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До Уповноваженого з прав людини у 2011 р. надійшло близько 2,5 тис. звернень 
від православних віруючих України, у яких серйозну стурбованість викликали 
положення проекту Закону України “Про документи, що посвідчують особу 
та підтверджують громадянство України”, ухваленого Верховною Радою 
України 23 вересня 2011 р. №3799-VI, за якими практично у всіх документах, 
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус і пов’язані з життєдіяльністю людини у всіх сферах, зазначено безконтак-
тний електронний носій інформації. �ри цьому законом не визначено, яка саме 
інформація записується на такий носій (персональна інформація про пред’явника 
документа, в тому числі біометричні дані). Законом також передбачено створен-
ня Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та 
їх документування (ДІС), до якої вноситиметься значний обсяг інформації про 
особу, в тому числі додаткові біометричні дані.

Уповноважений з прав людини цілком поділяє думку віруючих, що прийняття 
зазначеного закону призведе до порушення Україною загальновизнаних між-
народних стандартів у сфері прав людини, закріплених Конвенцією про захист 
прав людини і основоположних свобод. Відповідно до ст.8 цієї Конвенції кожен 
має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, а органи влади не 
можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втру-
чання є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та 
громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заво-
рушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і 
свобод інших осіб.

Архієрейський собор РПЦ у лютому 2011 р., узагальнивши позицію церкви, 
висловлену на архієрейських соборах і священних синодах, звернувся до орга-
нів державної влади з проханням забезпечити добровільність у використанні 
електронних засобів ідентифікації громадян, зокрема електронних карт та не-
припустимості дискримінації громадян, які їх не приймають. 

Враховуючи прохання багатьох сотень віруючих громадян, �резидент Украї-
ни В. Янукович наклав вето на Закон України “�ро документи, що посвідчують 
особу та підтверджують громадянство України”. 

 Позиція Уповноваженого з прав людини залишається незмінною щодо 
необхідності поновлення права громадян на раніше встановлені форми по-
даткового обліку, права на відмову від автоматизованої обробки персональ-
них даних та добровільності у використанні електронних засобів іденти-
фікації громадян.

Значна частина скарг на дії органів державної влади надходить від віруючих 
та релігійних громад Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Терно-
пільської, Хмельницької та Чернівецької областей щодо надання (повернення) 
у власність релігійним громадам культового майна комунальної та державної 
власності та почергового користування культовими спорудами. 

Зокрема, до Уповноваженого з прав людини надійшла скарга від віруючих 
УГКЦ с.Репужинці Городенківського району Івано-Франківської області щодо 
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поновлення права на користування церквою “Чудо Архістратига Михаїла”. 
Йшлося, зокрема, про те, що у цьому селі, крім релігійної громади Української 
греко-католицької церкви, діє релігійна громада Української автокефальної пра-
вославної церкви, а для задоволення релігійних потреб віруючих є одна церква, 
що перебуває у державній власності. Релігійна громада УА�Ц самовільно за-
хопила приміщення церкви, позбавивши віруючих іншої конфесії здійснювати 
богослужіння.

З метою врегулювання ситуації Уповноваженим з прав людини було наді-
слано листа голові Івано-Франківської облдержадміністрації М.Вишиванюку з 
проханням вжити заходів з метою запобігання громадянському протистоянню 
та забезпечення прав віруючих. Обладміністрація повідомила Уповноваженого 
з прав людини, що рішенням сесії Репужинської сільської ради громаді УГКЦ 
виділено земельну ділянку для будівництва культової споруди (каплиці). 

Триває провадження Уповноваженого з прав людини щодо захисту прав 
релігійної громади УПЦ на користування храмом Святої Трійці в с.Рохманів 
Шумського району Тернопільської області відповідно до рішення виконавчого 
комітету Тернопільської обласної ради і постанови Вищого адміністративного 
суду України, які встановлюють право громади У�Ц с.Рохманів на одноособове 
користування цим храмом. У 2005 р. на підставі незаконного розпорядження 
Шумської районної державної адміністрації храм було захоплено релігійною 
громадою іншої конфесії і до цього часу не повернуто законному користувачу. 
Оскільки ця справа перебуває на розгляді у Європейському суді з прав людини, 
зазначена проблема набуває міжнародного резонансу та потребує невідкладного 
розв’язання.

Уповноваженим з прав людини відкрито провадження за зверненням голо-
ви громадського об’єднання “Ліга мусульманок “ІНСАФ” Лутфії Зудієвої щодо 
захисту прав жінок-мусульманок фотографуватись для оформлення паспорта 
громадянина України у традиційному головному уборі (хіджаб). Як відомо, по-
ложення чинного законодавства унормовують оформлення і видачу паспорта 
усім громадянам України незалежно від їх релігійних переконань, і не спрямо-
вані на ущемлення прав віруючих за національною ознакою на свободу совісті 
та віросповідання. 

До речі, у ряді європейських країн, зокрема Франції й Бельгії, на законодав-
чому рівні заборонено носити релігійний одяг і символи, у т.ч. мусульманську 
головну хустину (хіджаб).

Уповноважений з прав людини вважає, що вирішення цього питання, поруше-
ного мусульманською громадою України, може бути врегульовано лише шляхом 
внесення змін до нормативно-правової бази, що регулює цю сферу.

На контролі Уповноваженого з прав людини – низка справ про порушення 
прав віруючих, які зараз знаходяться у судах. Так, у м.Рахові Закарпатської 
області в судовому порядку за позовом громади УПЦ оскаржується рішення 
голови облдержадміністрації щодо почергового користування культовими спо-
рудами громадами У�Ц та УГКЦ. Тривають судові процеси в Івано-Франківській 
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області з приводу звернень релігійних громад УГКЦ та УАПЦ про захист прав 
щодо користування культовими спорудами. Зокрема, між релігійною громадою 
УАПЦ с.Вікторів Галицького району та релігійною громадою УГКЦ с.Коршів 
Коломийського району щодо повернення у власність храму. На даний час ця 
справа розглядається в Європейському суді з прав людини. 

Аналіз звернень, що надходять до Уповноваженого з прав людини, свідчить 
про те, що питання реституції церковної власності в Україні є нагальною 
проблемою державно-конфесійних відносин у сучасних умовах. �ри цьому 
слід мати на увазі, що законодавство України врегульовує порядок повернення 
релігійним організаціям лише тих культових споруд, які перебувають у власнос-
ті держави. Щодо культових будівель, які належать до комунальної власності, 
питання, по суті, залишається відкритим.

На переконання Уповноваженого, процес повернення релігійним організаціям 
культових будівель та іншого майна культового призначення має продовжуватись 
і потребує врегулювання відповідним законом. Його прийняття могло б суттєво 
знизити гостроту конфліктів, які продовжують бути джерелом напруженості у 
міжконфесійних та державно-церковних відносинах.

Адже на сьогодні забезпечення релігійних організацій культовими спору-
дами в Україні становить лише 69%. Загалом близько 8 тис. релігійних орга-
нізацій в Україні орендують приміщення або здійснюють релігійну діяльність 
у некультових приміщеннях.

�ро необхідність правового врегулювання зазначених питань наголошуєть-
ся у висновку ПАРЄ №190(1995), пункт ХІ, в якому Україні рекомендується 
“встановити правове розв’язання питання про повернення церковної власності”, 
а також у рекомендації ПАРЄ №155 від 24 квітня 2002 р. щодо необхідності 
“гарантувати релігійним інституціям, власність яких була націоналізована у 
минулому, реституцію цієї власності в належні строки, або якщо це неможливо, 
надати справедливу компенсацію”. У доповіді “�ро виконання обов’язків та 
зобов’язань Україною” від 5 жовтня 2005 р. �АРЄ, з одного боку, зазначила, що 
чинний Закон України “�ро свободу совісті та релігійні організації” є одним із 
найкращих законів про свободу віросповідання, а з другого – обґрунтовано за-
уважила, що “досить прогресивний закон на час його прийняття зараз потребує 
значних змін”. З цим висновком не можна не погодитись з огляду на динамічні 
зміни, що відбуваються у релігійному житті в Україні. 

На вади чинного Закону України “�ро свободу совісті та релігійні організа-
ції” вказано й у рішенні Європейського суду з прав людини у справі “Свято-
Михайлівська парафія проти України” від 14 червня 2007 р. Суд визнав, що 
Україна порушує ст. 9 Європейської конвенції при захист прав і основоположних 
свобод людини. У загальному висновку він наголосив, “що втручання у право 
громади-заявника на свободу віросповідання не було виправданим, і що брак га-
рантій проти свавільних рішень реєстрації не був виправлений національними 
судами, оскільки відсутність узгодженості та передбачуваності законодавства 
не дозволяло їм дійти інших висновків у справі”.
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Серед прогалин Закону України “�ро свободу совісті та релігійні організації” 
Суд відзначив: 

1) недостатньо чітко прописані підстави для відмови релігійній організації у 
реєстрації статуту; 

2) незрозумілу класифікацію релігійних організацій.
Підсумовуючи вищезазначене, Уповноважений з прав людини вважає, що 

гармонізація національної моделі суспільно-релігійних та державно-церковних 
відносин з європейськими стандартами потребує якнайшвидшого прийнят-
тя Концепції державно-конфесійних відносин в Україні та нової редакції 
Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”.

4.4. Право на вільний доступ до Інтернету 

�раво людини “шукати, отримувати і розповсюджувати інформацію та ідеї 
будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів”, закріплене у ст.19 
Загальної декларації прав людини, третина населення планети реалізує завдяки 
доступу до світової мережі Інтернет. Великий потенціал Інтернету, його свобо-
да і відкритість, швидкість і транспарентність (наявність повної, достатньої і 
достовірної інформації та відкритий доступ до неї) розширюють права людини 
бути присутньою в інформаційному просторі. Можливість спілкуватися в режи-
мі он-лайн (реального часу) наближає людей одне до одного, дає змогу здолати 
інформаційні кордони й об’єднати зусилля у захисті своїх прав і свобод. 

Сьогодні кожний третій користувач Інтернету порівнює право вільного 
користування Інтернетом з потребою у свіжому повітрі, воді, їжі, і будь-які 
обмеження доступу до світової інформаційної мережі сприймаються так 
само боляче, як позбавлення людини права голосу чи утиск свободи слова. 
�роте, за оцінками ООН, дві третини населення планети, не маючи доступу до 
Інтернету, є ізольованими від можливості отримувати інформацію і тому “не 
можуть повною мірою брати участь у суспільному житті”. 

�ро це йдеться, зокрема, у Доповіді Спеціального доповідача ООН з питань 
захисту права на свободу думок та їх вільне вираження Франка Ла Ру, про-
голошеній 3 червня 2011 р. на 17-й сесії Ради ООН з прав людини. У ній на-
голошується на необхідності визнання права вільного доступу до Інтернету 
базовим правом людини, – так само, як і права на життя, свободу віроспові-
дання, вільне пересування тощо. Особливу увагу під час обговорення Доповіді 
було приділено проблемі обмеження свободи вираження думок в Інтернеті. 
З цього приводу на сесію ООН було внесено пропозиції, що обмеження доступу 
до Інтернету стає можливим лише тоді, коли це відповідає міжнародним нормам, 
передбачено законодавством і необхідно для захисту інтересів, визнаних у рамках 
міжнародного права. Ці пропозиції у 2011 р. опинилися в центрі уваги світової 
політики і знайшли відображення у міжнародних документах. Йдеться, зокре-
ма, про Спільне послання Генерального секретаря ООН, Верховного комісара 
ООН з прав людини, Генерального директора ЮНЕСКО до всіх країн і народів, 
де сформульовано стратегічне завдання ООН: “Перетворення Інтернету у 
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глобальний суспільний ресурс, який дає змогу почути голос кожної людини”. 
У посланні наголошується на тому, що “особливого значення сьогодні набуває 
проблема насичення Інтернету якісним контентом і її розв’язання потребує 
вжиття відповідних заходів щодо безпеки журналістів он-лайнових засобів 
масової інформації”. 

27 травня 2011 р. відбулася зустріч “Групи восьми”, в ході якої було прий-
нято Довільську декларацію “Незмінна відданість свободі і демократії”, якою 
Інтернет проголошено інструментом просування прав людини і демократії 
у всьому світі. Декларацією означено ключові принципи існування світової 
мережі: “збереження свободи і відкритості Інтернету; транспарентність; право 
на конфіденційність й інтелектуальну власність; багатостороннє партнерство; 
кібербезпечність і боротьба з кіберзлочинністю”. 

1 червня 2011 р. спеціальний доповідач ООН з питань захисту права на сво-
боду думки та її вільне вираження, представник ОБСЄ з питань свободи засобів 
масової інформації, спеціальний доповідач Організації американських держав і 
спеціальний доповідач Африканської комісії з прав людини і народів підписали 
Спільну декларацію про свободу вираження думок і Інтернет. У документі 
зазначається: “Забезпечення права на свободу вираження думки зобов’язує дер-
жави сприяти забезпеченню всебічного доступу до Інтернету і повинно стати 
пріоритетним напрямом діяльності кожної держави. При розподілі трафіку і 
даних в Інтернеті не повинно бути ніякої дискримінації. Обмеження доступу 
до світової інформаційної мережі є порушенням прав людини”. 

У зв’язку з цим Уповноважений Верховної Ради України прав людини 
вважає за необхідне привернути увагу до проблем забезпечення в Україні 
права людини на доступ до інформації і свободу вираження думки у світо-
вій мережі Інтернет.

Останнім часом кількість користувачів Інтернету в нашій країні стрімко зрос-
тає завдяки розвитку сучасних інформаційно-комунікативних технологій. За 
даними дослідження компанії Gemius, Україна щорічно збільшує кількість 
користувачів майже на 15%, випереджаючи за цим показником такі країни Цен-
тральної та Східної Європи, як: Білорусь, де темпи зростання кількості корис-
тувачів Інтернету становлять 9%, �ольща – 7%, Латвія, Чехія – по 6%, Болгарія, 
Угорщина, Румунія і Хорватія – по 5%. Нині Інтернетом в Україні користується 
33% дорослого населення (рис. 4.4.1). 

�роте порівняно з такими європейськими країнами, як, наприклад, Фінлян-
дія, Естонія, де 96% громадян мають вільний доступ до Інтернету, наша країна 
за показниками “інтегрованості світової комп’ютерної мережі в життя 
українців” належить до країн з низьким рівнем. До того ж розвиток Інтернет-
мережі в Україні відбувається досить нерівномірно: 58,2% загальної кількості 
користувачів Інтернету знаходяться у м.Києві; 7,4 – у Харківській; 5,7 – у Доне-
цькій, по 5,3 – у Львівській та Одеській; 4,3% – у Дніпропетровській областях; 
2,2% – в АР Крим; 1,6% – у Луганській області. У більшості регіонів кількість 
користувачів Інтернету не перевищує 1%. Найнижчі показники – у Житомир-
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ській, Рівненській, Івано-Франківській областях, де Інтернетом користуються 
0,29, 0,26 та 0,13% відповідно (рис. 4.4.2).

Головною причиною такого становища, на думку Уповноваженого з прав 
людини, є бідність населення в Україні. �орівняльний аналіз рівня бідності в 
окремих регіонах країни та кількості користувачів Інтернету підтверджує цей 
висновок. Так, у згаданих Житомирській, Івано-Франківській та Рівненській 
областях зафіксовано надто великий відсоток рівня безробітних: 58,9; 37,4 та 
40,1% відповідно. Рівень бідності серед працюючих у цих регіонах також висо-
кий порівняно з іншими регіонами і становить відповідно 37,8; 14,8 та 26,8%. 

Уповноважений з прав людини широко використовує можливості Інтер-
нету для правового інформування населення. Понад десять років функціонує 
створений спеціалістами Секретаріату Уповноваженого офіційний сайт 
Омбудсмана України (www.ombudsman.kiev.ua), завдяки якому користувачі 
світової мережі мають можливість отримувати інформацію стосовно діяльності 
Уповноваженого з прав людини, ознайомлюватися з його щорічними та спеці-
альними доповідями, актами реагування, іншими документами. 

У 2011 р. суто зусиллями працівників Секретаріату Уповноваженого з 
прав людини без використання додаткових бюджетних коштів розроблено 
й запущено нову версію сайту (його нова адреса www.ombudsman.gov.ua). Він 
відповідає сучасним вимогам, має версії українською, російською та англійською 
мовами. На ньому розміщуються документи Омбудсмана України, необхідна 
оперативна інформація щодо діяльності Уповноваженого з прав людини у ви-
гляді повідомлень прес-служби, відеосюжети подій, виступів Уповноваженого 
з прав людини, зокрема на міжнародних форумах, конференціях, зустрічах. 

Оприлюднення такої інформації здійснюється відповідно до Закону України 
“Про доступ до публічної інформації”. 

Рисунок 4.4.1. Кількість користувачів Інтернету в Україні (у відсотках)  
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Кожен користувач за допомогою сайту особисто може звернутися до Уповно-
важеного електронною поштою. Також надані адреси міжнародних організацій, 
що опікуються правами людини та розміщено правила звернення громадян до 
Європейського суду з прав людини.

Швидкий розвиток популярності Інтернету як провідного джерела інформа-
ції виводить його на перше місце серед електронних та друкованих ЗМІ. Уже 
сьогодні Інтернет можна впевнено назвати головним інформаційним джерелом 
для української молоді. Так, за даними дослідження “Трансформація ціннісних 
орієнтацій молоді України за роки незалежності” Інституту ім.О.Яременка, у 
2011 р. Інтернет уперше випередив телебачення та інші ЗМІ за популярніс-
тю серед молоді віком від 18 до 35 років. Майже 90% студентів і 78% учнівської 
молоді в Україні зазначили, що постійно користуються Інтернетом. �опулярним 
ігровим ресурсом став Інтернет для дітей. 

Водночас велике занепокоєння Уповноваженого з прав людини виклика-
ють загрози сучасного веб-простору, передусім правам дитини, а також честі 
та гідності людини. Сьогодні людина, і особливо дитина, у світовій мережі за-
лишається не захищеною і нерідко стає жертвою злочинців, шахраїв, вандалів, 
терористів, проповідників ненависті, педофілів, розповсюджувачів порногра-
фічного відео та фото, непорядних журналістів, технологів, що спеціалізують-
ся на чорному РR. Уповноважений з прав людини з прикрістю констатує, що 
провокаційні матеріали та сфабриковані фото поширюють в Інтернеті не тільки 
окремі користувачі, а й навіть інформаційні агентства. 

Так, 16 листопада 2011 р. на сайті інформаційного агентства УНІАН 
було розміщено на продаж фотофаль шивку з провокаційною підтекстівкою про 
зустріч та спілкування Уповноваженого з прав людини з учасниками мітингу-

Рисунок 4.4.2. Розподіл користувачів Інтернету за регіонами України  
(у від сот ках до загальної кількості користувачів)
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протесту чорнобильців. Редактори цього ЗМІ свідомо, знехтувавши соціальною 
відповідальністю преси перед суспільством і професійною мораллю, поширили 
цю фальшивку із розрахунку, що вигадані ними сенсаційність і непристойність 
принесуть їм неабиякий комерційний прибуток, чого мабуть від них вимагає 
власник УНІАНу. Це сфабриковане повідомлення підхопили інші ЗМІ, зокрема, 
газета “Україна молода”, додавши і власного дьогтю.” 

Учасники мітингу-протесту чорнобильців біля будинку Кабінету Міністрів 
України звернулися до керівників агентства УНІАН та інших ЗМІ із заявою, у 
якій висловили глибоке обурення поширенням неправдивої інформації агент-
ством УНІАН, газетою “Україна молода” та деякими іншими ЗМІ. У заяві, зо-
крема, зазначалося: “Комітет захисту конституційних прав громадян вимагає 
від керівників агентства УНІАН та інших ЗМІ, які  поширюють принизливу й 
образливу інформацію про спілкування Омбудсмана України з чорнобильцями, 
спростувати цю  інформацію і вибачитися перед усіма інвалідами, ліквідатора-
ми і потерпілими від Чорнобильської катастрофи  та перед Уповноваженим з 
прав людини Ніною Карпачовою”. �роте, на цю вимогу чорнобильців так ніхто 
не відреагував. 

Захистити свою честь і гідність, спаплюжену непорядними он-лайн розпо-
всюджувачами, наразі дуже непросто, а інколи й неможливо через відсутність 
чітких механізмів захисту. �ричиною такого становища, на думку Омбудсмана, 
є анонімність користувачів Інтернету, що призводить до повної безвідпо-
відальності за конкретні протиправні дії. Редактори сайтів – автори кон-
тенту (які відповідають за змістовне наповнення сайтів), а також провайдери, 
що надають технічні послуги, не завжди фільтрують доступ до сумнівних сайтів, 
користуючись тим, що вони персонально не несуть ніякої юридичної відпові-
дальності перед людиною. 

Тривогу викликає і те, що медіа-культура Інтернет-спільноти досить низь-
ка, вона більше нагадує так звану парканну культуру, основу якої становлять 
ненормативна лексика, безграмотність, неповага до опонентів, особливо, якщо 
йдеться про сварки на чатах, форумах між прихильниками різних політичних 
сил чи національностей. 

До Уповноваженого з прав людини надходять скарги користувачів Інтер-
нету стосовно редакційної політики деяких сайтів, на форумах яких можна 
зустріти і пропаганду міжнаціональної ворожнечі, і непристойні вирази сто-
совно громадян інших країн. Так, у своєму зверненні до Омбудсмана України 
громадяни Російської Федерації, які потрапили на один з Харківських сайтів 
“ГЛАВНОЕ”, зазначають, що на даному ресурсі прищеплюється думка про 
расову неповноцінність представників інших національностей, процвітають 
ксенофобія, нецензурщина та хамство. “Администрация ресурса не пресекает 
экстремистские призывы авторов, а потакает им”, – зазначають дописувачі. 

�рикро констатувати, що порушення чинного українського законодавства 
набули в Інтернеті системного характеру. Так, згідно з Законом України “Про 
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рекламу” забороняється пропаганда вживання токсичних, наркотичних, психо-
тропних речовин, алкогольних напоїв та тютюнопаління. Але на українських 
сайтах банери з рекламою алкогольних напоїв, тютюну – не рідкість, а постійні 
прикраси. На їх виготовлення витрачаються чималі кошти, бо розміщення таких 
матеріалів в Інтернеті приносить чималий прибуток. 

Рекламу наркотиків, психотропних речовин, відеосюжети сексуальної екс-
плуатації дітей поширюють не тільки спеціалізовані комерційні веб-сайти. Цю 
продукцію можна знайти на звичайному сайті “Реферати”, “Бібліотека рефера-
тів” та інших інформаційних ресурсах, куди найчастіше потрапляють діти. За 
даними дослідження компанії “Київстар”, 17% користувачів Інтернету віком до 
18 років бачили банери-запрошення на порносайти і 14% з них скористалися 
цією можливістю. 

На переконання Уповноваженого з прав людини, захист дітей у мережі 
Інтернет – нагальна потреба сьогодення. Її вирішення можливе лише запро-
вадженням комплексного підходу з боку держави до керування Інтернетом. 
�рикладами державної політики у створенні безпечного для людини середовища 
в інформаційному просторі є: досвід Франції, Англії, Канади, де чітко визначена 
юридична відповідальність; досвід Італії, де активно діє Асоціація провайдерів 
безпечного Інтернету; досвід Росії, де вже кілька років на державному рівні 
забезпечено виготовлення та розповсюдження програми “Безпечний Інтернет” 
з різним версіями для державних установ та домашнього Інтернету. 

Омбудсман України вважає цілком слушною позицію ООН стосовно того, що 
узгодження принципів вільного існування і правил безпеки в Інтернеті необхідно 
вирішувати не тільки в рамках національного законодавства однієї країни, а й від-
повідного закріплення цих принципів і правил на міжнародному рівні. Водночас 
Уповноважений з прав людини звертає увагу на те, що “керування Інтернетом” 
з боку державних органів має відбуватися з дотриманням свободи, відкритості, 
транспарентності Інтернету. У матеріалах, опрацьованих Робочою групою ООН 
стосовно керування Інтернетом, це завдання визначено як: “Розробка та викорис-
тання урядами, приватним сектором і громадянським суспільством, відповідно 
до загальних принципів, норм, правил, процедур прийняття рішень і програм, 
що регулюють еволюцію й використання Інтернету”. 

Водночас Омбудсман України переконана: процес інтернетизації України 
потребує прискорення і можливий шляхом:

розвитку Інтернет-мережі в регіонах країни; –
завершення комп’ютеризації шкіл, бібліотек, музеїв, наукових закладів; –
ліквідації комп’ютерної безграмотності, зокрема серед старшого по- –
коління; 
фінансової підтримки з боку держави провайдерів, операторів мобільно- –
го Інтернету, які надають послугу доступу до кіберпростору, мобільного 
Інтернету школам, академічним установам, бібліотекам, музеям, архівам 
та впроваджують проекти комп’ютеризації цих установ; 
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реалізації ідеї електронного уряду,  –
створення вітчизняного програмного забезпечення для забезпечення на  –
національному рівні безпечного інформаційного середовища. 

На переконання Уповноваженого з прав людини, Інтернет вже найближ-
чим часом має стати найдоступнішим інформаційним джерелом та ресур-
сом для кожної людини.
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5. ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА КУЛЬТУРНІ ПРАВА

5.1. Право на свободу від бідності та достатній життєвий рівень

Проблема подолання бідності, скорочення загрозливої поляризації між 
бідними та багатими залишається в Україні однією з найактуальніших. 
До Уповноваженого з прав людини щодня надходять листи від людей, які через 
низькі рівні зарплати або пенсії, борги із заробітної плати, неповернуті заоща-
дження, неможливість знайти роботу тощо не мають належного харчування та 
житла і не можуть забезпечити своїх дітей найнеобхіднішим.

Бідність призводить до руйнування інституту сім’ї та порушення права дити-
ни на родинне виховання. Мати чотирьох дітей з с.Райдолина Миколаївської 
області Людмила Густіліна у своєму звернені до Уповноваженого з прав люди-
ни пише: “…Не вистачає коштів на взуття, одяг, навіть немає що їсти… Як 
жити далі, чим годувати дітей, у що їх одягати, чим опалювати будинок… Двоє 
дітей ходять до школи, а ще двоє дітей доглядаю я сама, дитсадка в селі немає”.

У процесі реалізації Стратегії подолання бідності, затвердженої Указом 
Президента України від 15 серпня 2001 р. №637, термін дії якої закінчився у 
2010 р., не вдалося, на жаль, у повному обсязі виконати визначенні завдан-
ня та суттєво підвищити рівень життя населення, а також унеможливити 
поширення в Україні спадкової бідності.

Не зроблено суттєвого просування й на шляху досягнення Цілей розвит
ку тисячоліття, відповідно до яких Україна має знизити частку бідного на-
селення (за національною межею бідності) до 18,4% у 2015 р.

Тому під час зустрічі 14 січня 2011 р. з Президентом України В.Януковичем 
Уповноважений з прав людини особливо наголосила на необхідності посилити 
увагу в державі до проблеми подолання бідності.

Показники щодо бідності в Україні, за даними Інституту демографії та соці-
альних досліджень НАН України, представлені у табл. 5.1.1. За цими даними, 
попри деяке скорочення у 2010 р. рівня бідності, практично кожен восьмий 
мешканець країни потрапляє до категорії крайньої бідності або злиденності. 
Як і в попередні роки, надзвичайно високою є бідність сільського населен-
ня – 32,3% та родин з дітьми. Бідність родин з двома дітьми зросла з 39,6% до 
40,7; багатодітних родин – з 53,8 до 58,4; родин, у яких виховуються діти ві-
ком до трьох років, – з 34,2 до 35,2%. 71% родин, у яких виховується четверо 
та більше дітей, є бідними. У восьми регіонах України, а саме у Вінницькій, 
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Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Тернопільській, Черкаській, 
Чернівецькій областях та м. Києві за останній рік спостереження ситуація із 
бідністю погіршилась.

Аналіз наведених даних свідчить, що протягом усього періоду боротьби 
із бідністю спостерігались певні позитивні тенденції, але вони не набули 
стабільного характеру. Загалом це свідчить про низьку ефективність як за-
гальних заходів, так і більшості спеціальних соціальних програм підтрим-
ки окремих категорій населення.

Моніторинг Уповноваженого з прав людини дає підстави стверджувати, 
що органами влади недооцінюються загрозливі масштаби бідності та роз-
шарування населення за рівнем доходів, які породжують кризу довіри біль-
шості людей до влади, спричиняють зростання протестних настроїв серед 
населення. Відповідно до Указу Президента від 26 лютого 2010 р. “Про невід-
кладні заходи з подолання бідності на 2010–2015 роки” ще в першому півріччі 
2010 р. Уряд мав внести до Верховної Ради України проект Загальнодержавної 
програми подолання та запобігання бідності в Україні на 2010–2015 роки. Але 
лише 31 серпня 2011 р. (через рік) Кабінет Міністрів України власним рішен-
ням затвердив Державну цільову соціальну програму подолання та запобігання 
бідності на період до 2015 р., проігнорувавши необхідність розгляду програми 
парламентом та понизивши рівень завдань, які необхідно досягти. Так, урядо-
вою програмою планується знизити бідність до 2015 р. лише до 23,9%, тобто 
на 0,2% проти рівня 2010 р.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Рівень бідності 26,4 27,2 27,2 26,6 27,3 27,1 28,1 27,3 27,0 26,4 24,1

Рівень злиденності 13,9 14,9 13,7 13,7 14,2 14,4 14,8 13,8 13,6 13,0 11,2

Бідність за типами домогосподарств

домогосподарства  
з дітьми 31,9 33,4 34,4 33,1 35,4 35,4 35,3 33,9 33,1 32,0 31,3

з однією дитиною 25,4 26,5 25,8 24,1 26,5 28,9 27,6 27,3 26,4 26,9 25,6

з двома дітьми 35,9 37,7 39,9 40,7 42,2 42,9 41,8 40,6 42,0 39,6 40,7

з трьома та більше 54,1 59,6 64,3 63,5 69,6 66,0 68,4 64,6 62,4 53,8 58,4

з чотирма та більше 70,8 66,9 87,3 64,6 85,5 64,7 79,9 70,8 76,4 72,3 71,0

з дітьми до 3-х років 35,2 43,8 40,3 40,4 44,2 36,4 42,0 39,5 37,6 34,2 35,2

домогосподарства 
без дітей 17,8 17,8 16,9 18,4 18,0 17,7 19,3 19,4 19,7 19,6 15,7

всі працездатного віку 14,8 13,5 14,2 7,4 14,7 15,4 15,2 15,0 14,8 15,8 12,6

всі пенсійного віку 16,8 17,0 15,2 18,5 17,8 16,2 21,4 21,8 20,7 21,7 16,0

всі старше 75 років 26,5 22,2 25,2 25,4 26,9 22,7 2,9 28,9 29,0 29,0 23,6

де є хоча б один 
безробітний 27,9 27,0 26,2 17,8 30,7 31,1 35,2 32,0 35,9 35,2 28,0

Таблиця 5.1.1. Показники бідності в Україні за 2000–2010 рр.
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Провадження Уповноваженого з прав людини, що здійснювалися за звернен-
нями малозабезпечених родин, свідчать, що, попри щорічне збільшення розмі-
рів державної допомоги, вона залишається недостатньою, аби здолати бідність. 
Так, у 2011 р. розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 
не перевищував 75% рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Крім того, 
однією з умов призначення такої допомоги є зайнятість працездатних осіб або 
реєстрація у центрі зайнятості як особи, що шукає роботу. Право на отримання 
допомоги мають родини, у яких середньодушовий дохід на члена сім’ї не пере-
вищує 21% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 50% для дітей, 75% 
для осіб, які втратили працездатність та інвалідів. Тобто з 1 жовтня 2011 р. ро-
дина, яка складається з двох працездатних осіб та двох дітей віком до 6 років, 
могла отримати державну допомогу лише у тому випадку, якщо її місячний до-
хід не перевищує 1266,7 грн.

Законом про Державний бюджет України на 2012 р. зазначені умови призна-
чення допомоги залишено фактично без змін – збільшено лише рівень забез-
печення прожиткового мінімуму з 75% до 80% для осіб, які втратили працез-
датність, та інвалідів. Та сама родина з 1 січня 2012 р. має право на допомогу, 
якщо її місячний дохід не перевищує 1343,66 грн.

Уповноважений з прав людини вважає, що методика призначення допо-
моги малозабезпеченим сім’ям потребує вдосконалення з урахуванням кон-
кретної ситуації, яка призводить родину до бідності.

Так, одинока матір, яка сама виховує п’ятьох дітей, Ольга Ковчак зі Львів-
щини у своєму зверненні зазначає: “…Отримую на дітей 860 грн. У рідному 
місті Дрогобичі неможливо знайти роботу за спеціальністю. Отримати до-
помогу як малозабезпечена не можу, бо вимагають довідку з біржі. Ставала 
я на біржу, роботи немає. Прошу допомогти, щоб мені надали цю допомогу 
без довідки з біржі. Ну не залишу я малих дітей без нагляду. Ні бабусі, ні діда 
немає. Я одна з дітьми”.

За зверненням Омбудсмана України до органів виконавчої влади області цій 
родині була надана конкретна допомога, зокрема щодо оформлення пільг, як 
багатодітній, забезпечення гуманітарною допомогою, ліками, продуктами хар-
чування, миючими засобами тощо.

Натомість разові заходи не можуть підмінити вирішення питання на систем-
ному рівні. Ще у 2009 р. Уповноважений з прав людини внесла пропозиції Мі-
ністерству праці та соціальної політики щодо змін до чинного законодавства, 
зокрема надання права компетентним органам приймати рішення про призна-
чення соціальної допомоги з урахуванням усіх обставин, що склалися в родині 
та з урахуванням прав та інтересів дитини. Також ці пропозиції стосувалися 
необхідності скасування діючої норми Закону “Про державну соціальну допо-
могу малозабезпеченим сім’ям” про позбавлення права таких родин на одер-
жання допомоги протягом наступних шести місяців після встановлення недо-
стовірності даних про їх доходи. 
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На жаль, Верховною Радою України не підтримані зміни до ст.7 Закону Укра-
їни “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, які були 
розроблені за пропозицією Уповноваженого з прав людини (законопроекти 
№4795 та №8114). Цими змінами передбачалось переглянути підходи щодо по-
збавлення права таких родин на державну допомогу, що, на переконання Ом-
будсмана, мало б позитивний вплив на забезпечення достатнього рівня їхнього 
життя. Натомість проблема залишається актуальною. Наприкінці 2011 р. ба-
гатодітні матері Галина Возьна та Світлана Тимосевич з Львівської об-
ласті повідомили Уповноваженому з прав людини, що їх родини на півроку 
позбавлені державної допомоги через те, що не була надана інформація про 
одержані у жовтні 2010 р. 195,07 грн за роботу під час виборів. Мати трьох 
неповнолітніх дітей Світлана Тимосевич у своєму зверненні, зокрема, зазна-
чає: “Я не працюю, так як зайнята доглядом за дітьми, а також навчаюся у 
Берзькому ПТУ, одержую стипендію 200 грн. Чоловік не працює, доглядає пре-
старілу особу, отримує за це 13,8 грн на місяць. Єдиним доходом нашої сім’ї 
була допомога в розмірі 1700 грн, як багатодітній сім’ї. Дана допомога була 
припинена з 1 жовтня 2011 року без попередження та будь-яких пояснень. 
Уже потім мені пояснили, що така допомога була припинена нібито за по-
дання недостовірної інформації про те, що я брала участь у роботі дільничої 
виборчої комісії 31 жовтня 2010 року і приховала одержані доходи аж 195,07 
грн. За такі дії мені на шість місяців припинили виплату соціальної допомоги, 
а це 10 000 грн”. Омбудсман вважає, що до розгляду цього питання необхідно 
повернутися та з цією метою внесла подання віце-прем’єр-міністрові Украї-
ни – міністру соціальної політики С.Тігіпку.

Протягом усього періоду виконання згаданої Державної цільової соціальної 
програми подолання та запобігання бідності планується лише підготувати про-
позиції щодо вдосконалення механізмів адресності допомоги та підвищення її 
ефективності. Не планується й відмовитись від хибної практики використання 
при призначені соціальних виплат найбіднішим верствам населення такого по-
казника, як рівень забезпечення прожиткового мінімуму, що жодним чином не 
враховує найнеобхідніших потреб людини. Не визначено чітко обсяги фінансо-
вих ресурсів на реалізацію програми (виходячи із можливостей бюджету), що 
ставить під сумнів виконання її завдань.

Уповноважений з прав людини неодноразово зазначала, що й визначений 
законом показник прожиткового мінімуму не відповідає його теперішньо-
му реальному рівню. Через “штучну підгонку” до фінансових можливостей 
держави розмірів соціальних стандартів фактично знівельоване їхнє значення 
саме як соціальних стандартів для оцінки реального рівня життя населення. 
Відповідно до ст.3 Закону України “Про прожитковий мінімум” набір продук-
тів харчування та непродовольчих товарів має визначатися в натуральних 
показниках, набір послуг – у нормативах споживання – не рідше одного разу 
на п’ять років. Але ця норма Закону України востаннє була виконана 11 років 
тому – у 2000 р. На жаль, до кінця 2012 р. також не планується вирішен-



134

ня одного із найгостріших питань – удосконалення методології визначення 
прожиткового мінімуму.

Наведені у табл. 5.1.2 дані свідчать, що як і в попередні роки, фактичний 
розмір прожиткового мінімуму перевищував затверджений у законі про Дер-
жавний бюджет на 2011 р. за всіма соціально-демографічними групами насе-
лення. З 1 січня 2012 р. прожитковий мінімум становитиме 1017 грн, що 
лише на 9% перевищує показник, що діяв з 1 жовтня до 31 грудня 2011 р., 
але є значно меншим його фактичного розміру за кожен з місяців минулого 
року. За таких умов намагання Уряду виключити з числа отримувачів держав-
ної допомоги людей з рівнем доходу, що не перевищує відповідного розміру 
прожиткового мінімуму, як це було передбачено урядовим проектом Закону про 
внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, 
є соціально несправедливим та абсолютно не відповідає цілям боротьби із бід-
ністю. При обговоренні законопроекту, у т.ч. безпосередньо на засіданні Кабі-
нету Міністрів України, Уповноважений з прав людини звертала увагу урядов-
ців на неприпустимість розгляду вдосконалення механізмів надання державної 
допомоги без об’єктивного визначення соціальних стандартів. Натомість ігно-
рування зауважень Уповноваженого з прав людини на стадії розробки законо-
проекту призвело до необхідності його відкликання із Верховної Ради України 
під тиском критики громадськості.

Таблиця 5.1.2. Співвідношення затвердженого та фактичного розміру 
прожиткового мінімуму у 2011 р.

Категорії осіб Сі  - 
чень

Лю- 
тий

Бере- 
зень

Кві- 
тень

Тра- 
вень

Чер- 
вень

Ли- 
пень

Сер-
пень

Вере-
сень

Жов-
тень

Лис- 
топад

Гру- 
день

діти до 6 років
закон (грн)
факт (грн)
%

816
951

116,5

816
963

118,0

816
985

120,7

832
1002
120,4

832
1024
123,1

832
1040
125,0

832
992

119,2

832
954

114,7

832
949

114,1

853
963

112,9

853
994

116,5

853
1004
117,7

діти від 6 до 18 років
закон (грн)
факт (грн)
%

977
1202
123,0

977
1215
124,4

977
1242
127,1

997
1264
126,8

997
1289
129,3

997
1306
131,0

997
1245
124,9

997
1203
120,7

997
1200
120,4

1022
1217
119,1

1022
1257
123,0

1022
1270
124,3

працездатні особи
закон (грн)
факт (грн)
%

941
1104
117,3

941
1121
119,1

941
1151
122,3

960
1177
122,6

960
1206
125,6

960
1235
128,6

960
1180
122,9

960
1123
117,0

960
1116
116,3

985
1129
114,6

985
1153
117,1

985
1159
117,7

особи, які втратили 
працездатність
закон (грн)
факт (грн)
%

750
830

110,7

750
843

112,4

750
865

115,3

764
884

115,7

764
908

118,8

764
922

120,7

764
866

113,3

764
828

108,4

764
821

107,5

784
829

105,7

784
849

108,3

784
855

109,1

у розрахунку  
на одну особу
закон (грн)
факт (грн)
% 

894
1039
116,2

894
1054
117,9

894
1081
120,9

911
1105
121,3

911
1132
124,3

911
1154
126,7

911
1098
120,5

911
1049
115,1

911
1042
114,4

934
1054
112,8

934
1080
115,6

934
1087
116,4
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З листопада 2009 р. Уповноваженим з прав людини здійснюється про-
вадження у справі про захист прав багатодітних матерів на присвоєння 
їм почесного звання України “Матигероїня” та своєчасне одержання від-
повідної одноразової винагороди. У своїх зверненнях до Омбудсмана Украї-
ни багатодітні матері зазначають, що покладають велику надію на винагороду, 
сума якої у 2011 р. становила 9410 грн, адже це дає можливість хоча б якоюсь 
мірою розв’язати гострі проблеми, які накопичились у їхніх родинах.

Слід зазначити, що у 2011 р. Президентом України загалом видано 20 указів 
про присвоєння цього почесного звання 31 668 багатодітним жінкам.

Водночас існували проблеми із забезпеченням своєчасної виплати однора-
зової винагороди. Так, розгляд звернень багатодітних матерів з Дніпропетров-
ської області засвідчив, що до листопада 2011 р. від Дніпропетровської облас-
ної державної адміністрації надійшли заявки на виділення бюджетних коштів 
для виплати одноразової винагороди лише для 84,5% жінок, яким з початку 
року було присвоєно почесне звання. Так, матері-героїні Ніні Латиш, якій по-
чесне звання України було присвоєно Указом Президента України від 25 червня 
2011 р., бюджетні кошти направлені в область 15 вересня, але на особистий 
рахунок вони були зараховані лише 4 листопада 2011 р.

За даними Рахункової палати України, станом на 1 жовтня 2011 р. почесне 
звання України “Мати-героїня” присвоєно 71 439 жінкам, з них лише 46 425, 
або 65%, отримали грошову винагороду. На жаль, багато матерів-героїнь 
пішли з життя, так і не дочекавшись законної винагороди. Так, у зверненні 
до Уповноваженого з прав людини діти багатодітної матері Ольги Мінчук з 
смт Володарськ-Волинський Житомирської області, якій це почесне звання 
було присвоєне Указом Президента України від 26 січня 2011 р. № 121/2011, 
зазначають: “Ми звертались декілька разів до управління праці райдержадмі-
ністрації, звертались до депутатів обласної ради, Міністерства праці та со-
ціальної політики України... На жаль, так нас ніхто і не почув, нам ніхто не 
допоміг. Одні відписки. Постає питання, хто має відповідати за те, що не 
було коштів для своєчасного виготовлення посвідчень, а чи наша мама була 
винна, що вона не дочекалась, що її своєчасно не привітали і не дали належну 
їй матеріальну допомогу?! Хто сьогодні відповість за наші зранені від болю 
серця! Ми впевнені, що більшість таких жінок, як наша мама (мама померла 
18 липня), не дочекавшись цієї грошової допомоги, пішли на той світ...”.

Уповноважений з прав людини переконана, що питання виплати одно-
разової винагороди матерям-героїням, які померли, має бути врегульовано 
окремим спеціальним положенням, а не загальними нормами цивільного за-
конодавства. З цього питання направлено подання Уповноваженого з прав лю-
дини віце-прем’єр-міністрові – міністру соціальної політики С.Тігіпку.

Омбудсман України порушила питання здійснення виплат матерям-ге-
роїням під час виступу 27 жовтня 2011 р. на Всеукраїнській нараді з питань 
захисту прав дитини за участю Президента України. Провадження у цій 
справі триває.
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Специфічною ознакою української бідності є її поширення серед працю-
ючого населення, коли трудова діяльність не гарантує отримання доходів, до-
статніх для відтворення робочої сили самого працюючого та не забезпечує на-
лежного рівня життя його родини.

За 2011 р. середньомісячна заробітна плата в галузях економічної діяльності 
становила 2633 грн та коливалась від 1362 грн у галузі рибальства до 8742 грн – 
у авіаційному транспорті. При цьому майже половина працюючих отримували 
заробітну плату до 2000 грн, що лише в 1,7 раза перевищує фактичний розмір 
прожиткового мінімуму працездатних осіб. Тобто 48,5% працівників отриму-
вали зарплатню, якої недостатньо навіть для того, щоби утримати себе й одну 
дитину хоча б на рівні прожиткового мінімуму. Негативно відбивається на рівні 
заробітної плати і те, що до цього часу не виконуються Рекомендації Комі-
тету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці щодо 
встановлення мінімальної заробітної плати на рівні вартісної величини 
прожиткового мінімуму на працездатну особу (з урахуванням податку з фі-
зичних осіб) та враховуючи сімейну складову.

Негативно відбиваються на рівні життя працюючих людей й масові пору-
шення конституційних прав людини на своєчасне одержання заробітної 
плати. Станом на 1 січня 2012 р. заборгованість із заробітної плати становила 
977,4 млн грн, з якої 44,6% – заборгованість економічно активних підприємств. 
Слід зазначити, що 31,7% заборгованості економічно активних підприємств – 
це борги державних підприємств, 10,6% – комунальних підприємств, що свід-
чить про неефективні дії органів влади щодо боротьби із цим явищем, яке за 
своєю суттю має ознаки використання рабської праці. В цілому заробітна плата 
своєчасно не виплачена 102,3 тис. працівників економічно активних підпри-
ємств, у середньому сума боргу на одного працівника становить 4262 грн, що 
майже на 40% перевищує розмір середньої зарплати за грудень 2011 р. Динамі-
ку заборгованості із заробітної плати наведено у табл. 5.1.3.

Водночас моніторинг Уповноваженого з прав людини свідчить, що реальна 
заборгованість із заробітної плати є набагато більшою, оскільки статистичні дані 
не охоплюють сектор малого бізнесу та підприємництва, а також сферу трудової 
зайнятості за неоформленими трудовими договорами. У своїх зверненнях до Ом-
будсмана України громадяни наголошують, що бідність примушує їх погоджу-
ватися на несправедливі умови праці та її оплати, при цьому довести існування 
заборгованості при зайнятості без укладення трудових договорів вони не в змозі, 
залишаючись протягом тривалого часу без засобів існування.

У зверненні до Омбудсмана Віктор Гуз з м.Рівне, який працював водієм у 
фізичної особи–підприємця і якому не виплачено майже 41 тис. грн заробітної 
плати, зазначає: “Коли я звертався до Пенсійного фонду, податкової, прокура-
тури, то відчув, що нікому мої проблеми не потрібні. Скрізь мені говорили, що 
це не їх справа. А я хочу нормально жити. Хочу, щоб мені платили за роботу. 
Рабовласники і ті надавали своїм рабам житло і їжу, а мій дбає тільки про 
власну кишеню, а таких як я називає бидлом”. За зверненням Уповноваженого 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Заборгованість
станом на
початок року

4928,0 2656,6 2548,2 2232,4 1111,2 960,3 806,4 668,7 1188,7 1473,3 1218,1 977,4

% до
заборгованості 
попереднього
року

77,0 53,9 95,9 87,6 49,8 86,4 84,0 82,9 177,8 123,9 82,7 80,2

сі- 
чень

лю- 
тий

бере- 
зень

кві- 
тень

тра- 
вень

чер- 
вень

ли- 
пень

сер- 
пень

вере- 
сень

жов- 
тень

листо- 
пад

гру- 
день

заборгованість  
у 2011 р. на по-
чаток місяця 

1218,1 1344,4 1415,4 1324,3 1275,7 1262,6 1186,5 1170,5 1155,3 1180,8 1165,3 1105,5

% до поперед-
нього місяця 110,4 105,3 93,6 96,3 99,0 94,0 98,7 98,7 102,2 98,7 94,9

Таблиця 5.1.3. Динаміка заборгованості із заробітної плати у 2001–2012 рр.
(млн грн)

з прав людини Територіальна державна інспекція праці у Рівненській області 
внесла припис фізичній особі–підприємцю, передала протокол про адміністра-
тивне правопорушення до Рівненського міського суду, а також матеріали пе-
ревірки – до прокуратури Рівненської області для прийняття процесуального 
рішення. На жаль, такі приклади негативного ставлення роботодавців до забез-
печення трудових прав працівників є непоодинокими.

На переконання Уповноваженого з прав людини, стан практичної реалізації 
прав людини на охорону здоров’я, зайнятість, житло, рівноправний доступ до 
соціальних послуг та суспільного життя незалежно від місця проживання, ста-
ті, віку тощо більш комплексно характеризують показники соціального від-
торгнення. За своїм змістом соціальне відторгнення комплексно характеризує 
можливість людини реалізувати свої права та можливість брати участь у житті 
держави.

У 2011 р. при представленні Національної доповіді про людський розви-
ток уперше було зазначено, що у стані гострого відторгнення (а це означає, 
що люди не мають можливості повною мірою брати участь у суспільному житті 
через свою бідність, відсутність базових знань і можливостей або в результаті 
дискримінації) перебуває 37,7% домогосподарств України. У 2,2 раза вищи-
ми від середніх показників є ризики соціального відторгнення для багатодітних 
сімей і пенсіонерів.

А якщо до України застосувати межу бідності, визначену для країн Цен-
тральної та Східної Європи (гривневий еквівалент $17 за паритетом купі-
вельної спроможності, розрахованої Світовим банком), то бідність у нашій 
державі сягає 79,5%.

Моніторинг Уповноваженого з прав людини свідчить, що подолання бід-
ності стає сьогодні одним з найголовніших завдань забезпечення національ-
ної безпеки країни. Уповноважений з прав людини переконана, що ситуація 
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із бідністю та зростаючою прірвою між багатими та бідними вимагає пред-
метного розгляду Верховною Радою України, коригування програмних цілей 
та заходів на короткострокову та довгострокову перспективу щодо бороть-
би із бідністю, у тому числі в контексті подальшої євроінтеграції України.

5.2. Трудові права

Право на працю посідає визначальне місце в системі загальнолюдських цін-
ностей, що формують економічне та соціальне становище суспільства в цілому 
та кожного його члена зокрема.

Уповноважений з прав людини вважає, що реалізація положень ст. 43 
Конституції України щодо права на працю вимагає створення робочих 
місць з гідними та безпечними умовами праці, гідним рівнем оплати в усіх 
регіонах країни. Якісні робочі місця мають бути доступними для всіх катего-
рій громадян. Проте аналіз ситуації на ринку праці та в сфері трудової діяль-
ності свідчить про недостатність таких робочих місць, наявність масових по-
рушень трудових прав людини, а також існування дискримінації, що зрештою 
примушує багатьох людей погоджуватися на зайнятість без належного оформ-
лення трудових відносин, отримання заробітної плати у “конверті” тощо.

За даними обстеження економічної активності населення згідно з методоло-
гією МОП, протягом 9 місяців 2011 р. рівень зайнятості працездатного населен-
ня дещо підвищився – до 66,8% економічно активного населення працездатного 
віку проти 66% за 9 місяців попереднього року, рівень безробіття зменшився з 
8,7% до 8,5%. Натомість зросло безробіття в Житомирській, Закарпатській, Іва-
но-Франківській, Львівській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Чер-
нігівській областях та м.Севастополі. Рівень безробіття в сільській місцевості 
збільшився з 8,2% до 8,5%.

На 182,0 тис. зменшилась порівняно з груднем 2010 р. кількість найманих 
працівників у секторах економіки у грудні 2011 р. (табл. 5.2.1).

За даними державної служби зайнятості, станом на 1 січня 2012 р. у серед-
ньому по Україні на одну вакансію претендували вісім осіб, які шукають робо-
ту через центри зайнятості. У середньому за минулий рік чверть вакансій була 
зосереджена в м.Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях, майже 30% 
вакансій – у Харківській, Львівській, Полтавській, Луганській, Київській облас-
тях та АР Крим. Водночас у двох третинах регіонів ситуація є ще більш напру-
женою, зокрема, у Черкаській області на одну вакансію претендували 140 осіб, 
Хмельницькій – 51, Вінницькій – 47.  При цьому майже за третиною вакансій 
роботодавці пропонували заробітну плату лише на рівні мінімальної. У Кі-
ровоградській, Чернівецькій, Чернігівській, Івано-Франківській областях частка 
вакансій з мінімальною заробітною платою становила від 54 до 46%.

Моніторинг Омбудсмана України свідчить про недостатність захисту 
трудових прав працівників через механізми укладення та виконання колек-
тивних договорів. На початок 2011 р. роботодавцями та профспілками було 
укладено 105 014 колективних договорів, що становить 110,6% порівняно 
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Таблиця 5.2.1. Кількість найманих працівників за видами економічної 
діяльності у грудні 2010–2011 рр.

Середньооблікова 
кількість штатних 

працівників 2010 р., 
тис. осіб

Середньооблікова 
кількість штатних 

працівників 2011 р., 
тис. осіб

Приріст(+) 
зменшення 

(-)

% грудня 
2011 р. до грудня 
2010 р.

Усього за видами 
економічної діяльності 10 395,9 10 577,9 - 182,0 98,3

Сільське господарство, 
мисливство та пов’язані  
з ними послуги

504,4 522,9 - 18,5 96,5

Лісове господарство та 
пов’язані з ним послуги 64,0 65,6 - 1,6 97,6

Рибальство, рибництво 6,4 7,5 - 1,1 85,3

Промисловість 2768,7 2818,3 - 49,6 98,2

Будівництво 321,5 353,4 - 31,9 91,0

Торгівля; ремонт 
автомобілів, побутових 
виробів та предметів  
особистого вжитку

905,4 896,5 + 8,9 101,0

Діяльність готелів та 
ресторанів 98,4 103,4 - 5,0 95,2

Діяльність транспорту  
та зв’язку 912,2 932,0 - 19,8 97,9

Фінансова діяльність 278,0 267,1 + 10,9 104,1

Операції з нерухомим  
майном, оренда, 
інжиніринг та надання  
послуг підприємцям

687,2 683,5 + 3,7 100,5

Державне управління 599,7 644,8 - 45,1 93,0

Освіта 1646,0 1655,7 - 9,7 99,4

Охорона здоров’я та  
надання соціальної  
допомоги

1246,0 1261,4 - 15,4 98,8

Надання комунальних  
та індивідуальних  
послуг; діяльність у сфері  
культури та спорту

358,0 365,8 - 7,8 97,9

з попереднім роком. Проте кількість працівників, охоплених колективно-до-
говірним регулюванням, помітно зменшилась та становила 81,6% порівняно 
з попереднім роком. Слід відмітити, що лише у 18,9% колективних договорів 
мінімальна тарифна ставка перевищувала мінімальну заробітну плату, а у 1,3% 
випадків вона була меншою за згаданий мінімальний соціальний стандарт.

Про масовість порушень прав людини на своєчасне одержання заробіт-
ної плати свідчать, окрім статистичних даних, й результати реагуван-
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ня органів прокуратури, якими у 2011 р. було порушено 1013 кримінальних 
справ, більшість з яких направлено до суду, до відповідальності притягнуто 
понад 4 тис. посадових осіб, у т.ч. 836 – посадовців з органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування та конт ролюючих органів. За прокурорського втру-
чання працівникам вже виплачено майже 20 млн грн заборгованої заробітної 
плати.

У ст.43 Конституції України визначено, що державою гарантується гро-
мадянам захист від незаконного звільнення. Проте аналіз звернень до Упо-
вноваженого з прав людини дає підстави для висновку про значні порушення 
права на працю у зв’язку з незаконними звільненнями громадян з роботи. Це 
також підтверджують перевірки дотримання роботодавцями вимог трудово-
го законодавства, проведені у першому півріччі 2011 р. членськими організа-
ціями Федерації профспілок України, з якою Уповноважений з прав людини 
співпрацює на основі відповідного договору. За їх даними, найтиповішими ви-
явлені такі порушення, як незаконне звільнення або переведення працівників, 
недостатня або несвоєчасна оплата праці, порушення режиму робочого часу та 
відпочинку, невиплата передбачених законом гарантій і компенсацій, незакон-
не використання праці жінок та неповнолітніх тощо.

Про такі порушення повідомляють у своїх листах до Уповноваженого з 
прав людини також Сергій Шупертяка (мешканець м.Луганська), Ольга Беш-
кинська (мешканка Старобільського району Луганської області), Віталій 
Романовський (мешканець м.Дніпропетровська), Михайло Заїка (мешканець 
м.Суми), Олена Глолеба (мешканка м.Сімферополя), Юлія Кудрявцева (меш-
канка м.Старобільська Луганської області), Валентина Левінська (мешканка 
Добровеличківського району Кіровоградської області), Василь Петровський 
(мешканець м.Запоріжжя), Владислав Дьяченко (мешканець м.Енергодара За-
порізької області) та ін.

У багатьох зверненнях повідомляється, що людину, яка пропрацювала прак-
тично усе своє трудове життя на одному підприємстві, у передпенсійному віці, 
коли знайти роботу вкрай важко, звільняють за ініціативою роботодавця, навіть 
без належного попередження. Так, Василь Розлуцький, який 31 рік працював 
провідником пасажирського вагона Львівської залізниці та був звільнений 
з роботи у зв’язку із закінченням строку дії контракту, у зверненні до Ом-
будсмана зазначає: “Де в такому віці шукати роботу, адже залізниця була для 
мене другим домом. Здоров’я підірване, працювати на іншій роботі не зможу 
і не вмію. Я також втратив право на медичне лікування у відомчій лікарні, 
але ж стільки років платив внески в лікарняну касу. Допоможіть доробити до 
пенсії, в іншому разі життя вважаю закінченим”.

З метою надання людині підтримки Омбудсман звернулась до керівництва 
“Укрзалізниці”. Головне управління кадрової та соціальної політики підпри-
ємства пояснило розірвання трудових відносин з В.Розлуцьким необхідністю 
приведення чисельності працівників поїзних бригад у відповідність з обсягами 
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робіт через відміну частини пасажирських поїздів. А тому людині залишається 
розпочинати пошук роботи через службу зайнятості.

Натомість слід зазначити, що Європейський комітет із соціальних прав, 
розглядаючи другу національну доповідь про виконання взятих Україною 
зобов’язань щодо Європейської соціальної хартії, зазначив невідповідність 
ситуації в Україні вимогам п.4 ст.4 Хартії на підставі того, що двомісяч-
ний термін попередження про звільнення з роботи є неприйнятним для 
працівників, які мають трудовий стаж десять або більше років. Комітет 
наголосив, що основна мета цієї норми полягає в тому, щоб надати відповідній 
людині час для пошуку нової роботи до того, як завершиться її зайнятість, тоб-
то коли вона ще продовжує отримувати заробітну плату або посадовий оклад. 
Уповноважений з прав людини вважає, що відповідні зміни, які відповіда-
ють вимогам Хартії, мають бути внесені до трудового законодавства, що 
сприятиме підвищенню рівня захищеності працівників на ринку праці.

Розгляд звернень до Уповноваженого з прав людини з питань захисту тру-
дових прав, зокрема на своєчасне одержання заробітної плати, захисту від не-
законного звільнення засвідчує недосконалість механізмів досудового вирі-
шення індивідуальних трудових спорів. Так, відповідно до ст.221 Кодексу 
законів про працю України органами, які розглядають індивідуальні трудові 
спори, є комісії по трудових спорах та суди. Водночас низький рівень пра-
вової обізнаності, недовіра багатьох людей до судової системи спонукають їх 
звертатися до керівників держави, вищих органів виконавчої влади, які не наді-
лені повноваженнями вирішувати по суті трудовий спір працівника та робото-
давця. Відповідно до ст.12 Закону України “Про звернення громадян” дія цього 
Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановле-
ний трудовим законодавством.

Не знайшовши підтримки в органах влади, люди звертаються за захистом 
до Уповноваженого з прав людини. З метою надання допомоги працівникам у 
поновленні трудових прав, порушених роботодавцями, Уповноважений з прав 
людини співпрацює із органами прокуратури та Державної інспекції з пи-
тань праці.

Так, за зверненням до Уповноваженого з прав людини голови профспілкової 
організації та представників трудового колективу АОЗТ “Санаторій “Восход” 
з Криму прокуратурою м.Феодосії подано заяви до суду про видачу наказу про 
стягнення заборгованості із заробітної плати працівникам на суму 157,862 тис. грн.

На жаль, у більшості випадків вдається лише встановити порушення прав 
людини, але їх поновлення вимагає подальшого судового розгляду. Інспекція 
праці не завжди спроможна здійснити ефективний контроль за дотриманням 
законодавства про працю через низький рівень кадрового забезпечення. Як за-
значають фахівці інспекції, навіть якщо б чисельність інспекторів збільшили 
до 5000, інспекція була б здатна перевірити кожне підприємство лише один раз 
на п’ять років, що в сучасних умовах масових порушень трудових прав є край 
недостатнім. Крім того, роботодавці інколи перешкоджають таким перевіркам.
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Так, за зверненням до Уповноваженого з прав людини громадянина І.Шевченка 
щодо порушення його трудових прав ВАТ “Крименерго” було повідомлено, що 
державний інспектор праці у 2010–2011 рр. неодноразово приходив на підпри-
ємство для проведення перевірки додержання законодавства про працю, однак 
до перевірки допущений не був. 

Перешкоджання перевірці та розслідуванню нещасного випадку на вироб-
ництві зі смертельним випадком чиниться й керівництвом ТОВ “Антекс” з 
м.Харкова. Про це повідомив Уповноваженому з прав людини Сергій Орищен-
ко, чоловік загиблої на цьому підприємстві Зінаїди Орищенко, матері двох не-
повнолітніх дітей. Уповноваженим з прав людини відкрито провадження, на-
правлено подання Генеральному прокуророві України. Провадження триває.

На думку Омбудсмана України, з метою підвищення рівня захищеності тру-
дових прав потребують удосконалення механізми досудового вирішення інди-
відуальних трудових спорів, розширення повноважень та зміцнення інституці-
ональної можливості підрозділів Державної інспекції з питань праці, а також 
підвищення відповідальності роботодавців за порушення трудового законодав-
ства та трудових прав людини.

Уповноважений з прав людини вважає, що з метою забезпечення трудо-
вих прав громадян необхідно:

– розробити дієву програму створення робочих місць, спрямовану на під-
вищення продуктивної зайнятості та ефективний захист людей від без-
робіття;

– здійснити реформу заробітної плати, яка має базуватися передусім на 
справедливому розподілі доходів між працею і капіталом;

– переглянути механізм визначення прожиткового мінімуму відповідно 
до сучасних реалій;

– прискорити законодавче врегулювання питання погашення заборгова-
ності із заробітної плати працівникам збанкрутілих підприємств;

– здійснювати комплексні перевірки додержання законодавства про пра-
цю територіальними державними інспекціями праці спільно з представни-
ками органів місцевої влади, правоохоронними та податковими органами;

– проводити широку інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населен-
ня, у тому числі через ЗМІ, щодо обсягу трудових прав та способів їх захис-
ту, переваг легальної зайнятості тощо.

Виробничий травматизм у вугільній промисловості. Як зазначалося у по-
передніх Щорічних доповідях, Уповноважений з прав людини приділяє осо-
бливу увагу стану дотримання конституційного права на належні й безпечні 
умови праці на підприємствах вугільної промисловості, яка є однією з найбіль-
ших травмонебезпечних галузей України.

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, на сьо-
годні ця галузь, в якій зайнято близько 331 тис. працівників, має найстаріший 
серед країн СНД шахтний фонд – кожна третя шахта експлуатується 
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понад 50 років. Cередня глибина розробки вугільних пластів уже перевищила 
700 м, а на 26 шахтах роботи ведуться на глибині 1000 і більше метрів. Понад 
75% шахт віднесені до третьої категорії та вище з небезпечності за вмістом ме-
тану, дві третини – до небезпечних через вибуховість вугільного пилу. На кож-
ній третій шахті температура повітря в багатьох вибоях перевищує санітарні 
норми і потребує регулювання теплових умов.

За роки незалежності у вугільній галузі проведена значна робота щодо по-
кращення безпечних умов праці. Рівень загального травматизму з 46,6 тис. 
випадків у 1992 р. знизився у 2011 р. до 4255, тобто більш як удесятеро. 
У 2011 р. коефіцієнт частоти смертельного виробничого травматизму на 1 млн 
тонн вугілля, який є основним показником у світі, склав 1,7 і є найнижчим за 
останні двадцять років.

Водночас за даними Державної служби гірничого нагляду та промислової 
безпеки України у 2011 р. загальна кількість смертей, пов’язаних з вироб-
ничими травмами, порівняно з попереднім 2010 р. зросла на 30 випадків – з 
131 до 161. Найбільше гірників загинуло у 2011 р.: від обвалу вугілля – 40 осіб 
(28,6%); від підземних вибухів газу і пилу – 29 (20,8%); під час експлуатації 
підземного транспорту – 22 (15,7%); за фактором “інше” – 28 (20%), з них від 
серцево-судинних захворювань – 22 (15,7%), на поверхні під час ремонтних 
робіт і обслуговування поверхневих технологічних комплексів – 24 (14,6%).

На шахтах, підпорядкованих Міненерговугілля України, травматизм зі смер-
тельними наслідками зріс з 84 випадків у 2010 р. до 86 у 2011 р., або на 2,4%. На 
підприємствах недержавної форми власності у 2011 р. сталося 75 нещасних 
випадків зі смертельним наслідком (у 2010 р. – 47), з них 25 – на малих при-
ватних шахтах (у 2010 р. – 22).

Уповноважений з прав людини вважає, що основними причинами ви-
робничого травматизму та високого рівня аварійності є недостатня ува-
га відповідних служб до поліпшення умов праці безпосередньо на кожному 
робочому місці,  виконання на шахтах вимог пилогазового режиму і прові-
трювання гірничих виробок, низьку ефективність СУОП, якісного та своє-
часного проведення медичних оглядів.

Суттєвим фактором травматизму залишається низький рівень забезпеченості 
основними засобами індивідуального та колективного захисту, спецодягом, 
спец взуттям. Станом на 1 серпня 2011 р. забезпеченість світильниками із сиг-
налізаторами метану становить 24% (бракує 53,5 тис. одиниць); респіраторами 
протипиловими – на 85% (не вистачає 14,8 тис. одиниць), фільтрами до респі-
раторів – 70% (бракує 755,2 тис. одиниць), ізолюючими саморятівниками – на 
96% (потрібно ще 4,7 тис. одиниць), спецодягом – на 86% (бракує 40,3 тис. 
комплектів), чоботами – на 58% (не вистачає 51,8 тис. пар), вогнегасниками 
порошковими та нічними – на 89 та 80% відповідно.

Проте якщо до 2010 р. державний нагляд на вугільних підприємствах здій-
снювали 386 гірничотехнічних інспекторів, що дозволяло фактично закріпля-
ти за кожною шахтою окремого інспектора, то у 2011 р. унаслідок реформуван-



144

ня їх кількість скоротилася до 231 особи, що призвело до того, що на одного 
інспектора в окремих регіонах припадає 8–12 шахт. 

Омбудсман України змушена констатувати, що порушується Галузева угода 
між Мінвуг лепромом, іншими державними органами, які діють у вугільній про-
мисловості, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості, яка пе-
редбачає обов’язкове виділення не менше ніж 3% від суми реалізації вугільної 
продукції на заходи, спрямовані на зниження виробничого травматизму, 
профілактичні роботи з запобігання нещасним випадкам, аварійним ситу-
аціям і аваріям.

На жаль, у 2011 р. трапилося декілька аварій, зокрема на державних вугіль-
них підпприємствах, внаслідок яких постраждали та загинули шахтарі.

Масштабна аварія сталася 29 липня 2011 р. на ВП “Шахта 
ім. В.М.Бажанова” Державного підприємства “Макіїввугілля”. Унаслідок 
руйнування копрової споруди скіпового стволу шахти 11 гірників загинули, 
4 – тяжко травмовані. За даними Донецького науково-дослідного вугільного 
інституту, у галузі налічується 49 таких діючих копрів.

Уповноважений наголошує, що ця аварія виявила слабкі місця шахт, які 
експлуатуються не одне десятиріччя, при цьому реконструйовано менше ніж 
одну третину шахт. Це ставить життя шахтарів під постійну загрозу.

Відповідно до ст.17 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини” Уповноваженим було відкрито провадження за 
зверненням 22 шахтарів, постраждалих внаслідок вибуху метаноповітря-
ної суміші 4 серпня 2011 р. на ВП “Шахта “Краснокутська” Державно-
го підприємства “Донбасантрацит”. Гірники пишуть: “Взрыв произошел по 
вине руководства, отсутствия контроля газа метана. На шахте и сейчас нет 
должной дисциплины и приборов контроля. Шахта вину за собой не признает, 
а все перекладывает на плечи пострадавших, мол, дескать, они курили. А как 
же нам – людям, которые горели и “умирали”, которые получили от 5 до 40% 
ожогов... Просим Вашей помощи разобраться в ситуации и помочь получить 
от шахты моральный и материальный ущерб”.

У своїх висновках експертна комісія з розслідування обставин і причин цієї 
аварії констатує, що причиною займання метаноповітряної суміші стало палін-
ня. У аварійній виробці було виявлено п’ять пачок з-під сигарет.

У той же час аналіз технічного стану наявної на шахті метанометричної тех-
ніки, якості її обслуговування та організації контролю вмісту метану засвідчив: 
світильники із сигналізаторами метану робітникам аварійної дільниці не 
видавалися, контроль вмісту метану на шахті здійснювався без викорис-
тання стаціонарної швидкодіючої апаратури, штат слюсарів служби аеро-
газового контролю не укомплектований, не забезпечено регламентне сервісно-
технічне обслуговування комплексу аерогазової інформації (КАГІ), не виведено 
телесигналізацію від більшості датчиків метану стаціонарної апаратури 
на КАГІ, значна частина переносних приборів контролю метану відпрацю-
вала розрахунковий термін служби.
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Уповноважений з прав людини звернулась до керівництва Міністерства енер-
гетики та вугільної промисловості України щодо поновлення права постражда-
лих шахтарів на належний соціальний захист.

Як повідомили Омбудсмана України, відповідно до пп.12.16, 12.17 Галузевої 
угоди між Міністерством вугільної промисловості України, іншими державни-
ми органами, власниками (об’єднаннями власників), що діють у вугільній галу-
зі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості від 3 липня 2011 р. 
та умов колективного договору ВП “Шахта “Краснокутська” працівникам, які 
постраждали внаслідок нещасного випадку, окрім збереження заробітної плати 
та оплати лікарняних листів, підприємством через профспілкову організацію 
перераховано 50 000 грн матеріальної допомоги. За рахунок безповоротної ма-
теріальної допомоги працівники ДП “Донбасантрацит” зібрали 46 516 грн, з 
яких: 10 000 грн перераховано до опікового центру, 11-ти постраждалим спла-
чено по 2956 грн, двом постраждалим додатково сплачено по 2000 грн на про-
ведення пластичних операцій.

Краснолуцькою виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України по-
страждалим були здійснені виплати:

– на користь сім’ї В.Калмикова, який загинув внаслідок аварії, сплачено: 
одноразова допомога в сумі 291 109 грн, на користь неповнолітньої дитини – 
58 221 грн; призначена щомісячна виплата неповнолітній дитині – 2425 грн;

– медичним закладам, у період лікування постраждалих, перераховано 
629 250 грн, з них: до Краснолуцької міської лікарні – 15 581 грн, до Луганської 
обласної клінічної лікарні – 613 669 грн;

– постраждалим відповідно до лікарняних листів непрацездатності перера-
ховано 126 638 грн.

Ефективним стримуючим фактором проти нехтування правилами тех-
ніки безпеки на державних підприємствах, як свідчить моніторинг Уповно-
важеного, повинно стати прискорене переведення шахтарів на погодинну 
оплату праці у вугільній промисловості, як це передбачено Законом України 
“Про підвищення престижності шахтарської праці”.

Уповноважений з прав людини стурбована значним зростання рівня виробни-
чого травматизму і аварійності на шахтах недержавної форми власності. Най-
більше зростання виробничого травматизму зі смертельними наслідками 
сталося у 2011 р. на шахтах Публічного акціонерного товариства “Красно-
донвугілля” – 31 загиблий (проти 5 – у 2010 р.).

Предметом особливої уваги Уповноваженого з прав людини є стан дотри-
мання прав сімей загиблих на шахті СП “Шахтоуправління “Суходільське – 
Східне” цього товариства. 29 липня 2011 р. на цій шахті стався вибух мета-
ноповітряної суміші, внаслідок якого загинули 28 шахтарів. Молодшим з них 
щойно виповнилося 19 років. Без батьків залишилися 28 дітей різного віку.

З метою вивчення причин аварії та забезпечення прав постраждалих шахта-
рів та їх сімей Уповноваженим з прав людини було направлено свого представ-
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ника. Холдингова компанія “Метінвест” (м.Донецьк) – власник ПАТ “Красно-
донвугілля” виплатила разову допомогу 1 млн грн кожній сім’ї загиблих.

Численні зустрічі й відверті бесіди з шахтарями та членами сімей 
загиблих дають підстави Уповноваженому з прав людини стверджувати: 
заради отримання прибутку, з одного боку, і страху втратити роботу – 
з другого, у жертву часто приноситься незрівнянно більша цінність – жит-
тя та здоров’я людей.

Омбудсман України занепокоєна негативними тенденціями, пов’язаними 
зі збільшенням кількості загиблих також на приватних мінішахтах та так 
званих копанках.

До Уповноваженого звернулися мешканці м.Красний Луч Луганської області 
Т.Мясоєдова, Н.Бондарчук, М.Бондарчук з проханням допомогти у з’ясуванні 
долі їхніх дітей – гірників приватної шахти ПП “Рудник” (м.Петровське 
Антрацитівського району Луганської області), які 5 вересня 2011 р. внаслі-
док прориву підземних вод опинилися в зоні затоплення на глибині 340 метрів. 
У зверненнях говориться: “Уважаемая Нина Ивановна, мы, родители постра-
давших на ЧП “Рудник”, просим Вашей помощи. 5 сентября наших детей за-
топило в выработке шахты. Уже 73 дня мы ничего не знаем о судьбе своих 
детей. Работы по спасению ведутся очень медленно. На ликвидации аварии 
нет достаточного количества робочих и нормальной техники. Руководство 
шахты многое от нас скрывает. Очень хотим видеть своих детей, но таки-
ми темпами этого может не произойти. Нет больше сил терпеть и жить с 
этим. Очень надеемся на вашу помощь”.

За цими зверненнями було відкрито провадження Уповноваженого з прав 
людини про порушення права шахтарів на безпечні умови праці, направле-
но листи до керівництва Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
України, Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, 
Луганської обласної державної адміністрації, прокуратури Луганської області з 
вимогою надати інформацію щодо заходів, які вживаються з метою з’ясування 
долі потерпілих. На місце аварії виїхав представник Уповноваженого.

У ході проведених зустрічей з батьками та представниками шахти ПП 
“Рудник” з’ясовано, що протягом майже двох тижнів після затоплення не 
було вжито дієвих заходів для порятунку шахтарів через відсутність по-
тужних насосів. Відомості про аварію керівництвом шахти не розголошува-
лися. Лише через півтора місяця з моменту трагедії Міністерством енергетики 
та вугільної промисловості України було створено експертно-технічну комісію 
для розробки та прийняття комплексного рішення з ліквідації наслідків аварії.

Проте коли нарешті було прийняте рішення про проходження паралельної 
збійки, то, щоб дістатися до затоплених гірників, за умов цілодобової робо-
ти вручну за допомогою відбійних молотків підприємству потрібно було б 8 
місяців! Це було не реально. А тому життя трьох гірників, на жаль, не було 
врятоване. 
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Подібні аварії, на жаль, є непоодинокими. 6 жовтня 2011 р. у с.Строкове 
Шахтарського району Донецької області біля входу у несанкціоновану гір-
ничу виробку були знайдені тіла трьох загиблих шахтарів. У тому ж Ан-
трацитівському районі, с-ще Картушино на приватній шахті ТОВ “Нестор 
і Ко” 24 жовтня 2011 р. загинули двоє гірників унаслідок обвалу породи на 
глибині 120 метрів.

Уповноважений вважає, що з метою забезпечення безпечніших умов 
праці для шахтарів, запобігання великим аваріям на вугільних підпри-
ємствах слід посилити роль Державної служби гірничого нагляду та про-
мислової безпеки України, а також повноваження державних інспекторів. 
Також треба прискорити імплементацію у вітчизняне законодавство поло-
жень ратифікованих у 2011 р. Верховною Радою України Конвенцій Між-
народної організації праці №174 про запобігання значним промисловим 
аваріям 1993 р. та №176 про безпеку та гігієну праці на шахтах 1995 р.

5.3. Право на житло

Конституція України (ст.47) визначає: “Кожен має право на житло. Дер-
жава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати 
житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які по-
требують соціального захисту, житло надається державою та органами 
місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відпо-
відно до закону”.

Проте моніторинг Уповноваженого з прав людини свідчить, що стан реалізації 
зазначених конституційних прав людини є незадовільним. Кількість сімей, які 
мають житлову площу з розрахунку на одну особу нижче санітарної норми, 
становить близько 6 млн. При цьому лише 59,6% житла обладнано водопрово-
дом, 57,5% – каналізацією, 43,1% – гарячим водопостачанням, 54,2% – ваннами.

На квартирному обліку перебувають понад 1,2 млн сімей та одиноких 
громадян. Близько 900 тис. з них чекають поліпшення своїх житлових умов 
понад 10 років.

За 9 місяців 2011 р. введено в експлуатацію житла на 6,5% менше порівняно 
з відповідним періодом попереднього року. 75,2% загальної площі введеного 
житла становить житло у міських поселеннях. При цьому більше половини – 
53% – введеного житла припадає на шість регіонів: м.Київ, Київську, Одеську, 
Львівську та Івано-Франківську області. Лише 0,6% загального обсягу житла 
збудовано за рахунок коштів державного бюджету. Ця обставина в умовах по-
ширеної бідності гальмує скорочення житлової черги (табл.5.3.1).

Аналіз наведених даних свідчить, що за збереження наявних обсягів і ме-
ханізмів фінансування житлового будівництва людського життя не вистачає 
для того, щоб дочекатись житла всім родинам та одинакам, які перебувають на 
квартирному обліку.
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Кількість звернень громадян до Омбудсмана України щодо порушення жит-
лових прав також постійно зростає – у 2011 р. їх було понад 1 тис., що стано-
вить 3% загальної кількості звернень.

Так, у своєму зверненні до Уповноваженого з прав людини учасник лікві-
дації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС I категорії Анатолій Жарко, 
який є інвалідом II групи і хворіє на туберкульоз, зазначає, що проживає у бу-
динку без санітарно-побутових зручностей. Житло знаходиться в зоні постій-
ного підтоплення, сире, капітальному ремонту не підлягає, ще в травні 2009 р. 
воно визнане непридатним для проживання. Проте неодноразові звернення ін-
валіда-ліквідатора до органів місцевого самоврядування щодо виділення при-
датного для проживання житла, як це передбачено ст.30 Закону України “Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи” та ст.46 чинного Житлового кодексу Української РСР, за-
лишаються без належного реагування. Уповноваженим з прав людини відкрите 
провадження про порушення житлових прав інваліда-чорнобильця.

У дуже складній ситуації перебуває сьогодні родина мешканки м.Києва Тетя-
ни Пархоменко. У невеличкій двокімнатній квартирі проживає 7 осіб. Подруж-
жя – інваліди. Разом з ними мешкають родини доньки з малолітньою дитиною 
та сина, який після трагічної загибелі його новонародженої дитини психічно 
захворів. Після чотирьох інсультів протягом 25 років жінка прикута до ліжка. 
У квартирі з вузькими дверима не може проїжджати інвалідний візок, що уне-
можливлює пересування та санітарне обслуговування інваліда.

Чоловік заявниці – інвалід ІІ групи О.Пархоменко потребував проведення 
складної дороговартісної кардіологічної операції в Київському міському центрі 
серця. Уповноважений з прав людини звернулася до керівництва міністерств охо-
рони здоров’я та соціальної політики України, Київської міської державної ад-
міністрації, до всіх небайдужих людей з проханням допомогти родині інвалідів 
матеріально у забезпеченні прав на належні умови проживання та лікування.

Таблиця 5.3.1. Стан надання житла за квартирною чергою за 2001–2010 рр.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Кількість сімей  
та одинаків, які 
перебувають  

на квартирному 
обліку (тис.)

1624 1533 1460 1414 1323 1300 1252 1216 1174 1139

Кількість сімей  
та одинаків, які 

одержали житло 
протягом року 

(тис.)

29 25 25 23 20 20 17 17 11 11

% до черговиків 1,79 1,63 1,71 1,63 1,51 1,54 1,36 1,40 0,94 0,97
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Водночас є позитивні приклади, коли посадові особи органів державної 
влади та місцевого самоврядування находять можливість після звернення 
Омбудсмана України поновити житлові права заявників. 

Так, одинока мати Наталія Брожко з Житомирщини звернулась до Упо-
вноваженого з прав людини з проханням сприяти захисту права її родини на по-
ліпшення житлових умов. З 2003 р. вона перебувала на квартобліку, проживала 
у нестерпних умовах. Після втручання Уповноваженого з прав людини рішен-
ням виконкому Норинської сільської ради Житомирської області вона, урешті-
решт, була забезпечена належним житлом.

Також Уповноваженому з прав людини вдалося сприяти поліпшенню жит-
лових умов сім’ї військовослужбовця Миколи Крисанчука, померлого у трав-
ні 2009 р. під час виконання обов’язків військової служби у військовій частині 
А2502 у м.Старокостянтинові. З 2001 р. його родина перебувала на обліку таких, 
що потребують поліпшення житлових умов. На неодноразові звернення вдови 
військовослужбовця Зої Крисанчук посадові особи Повітряних сил Збройних 
Сил України повідомляли про можливість отримання нею житлової площі за 
чергою. Проте, як зазначала заявниця, її черга просувалась у зворотному на-
прямі. На звернення Уповноваженого з прав людини начальник управління з 
виховної та соціально-психологічної роботи командування Повітряних сил по-
відомив, що сім’я заявниці нарешті забезпечена трикімнатною квартирою.

Викликає занепокоєння у Уповноваженого з прав людини і стан виконання 
Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002–2012 рр. Щороку 
новосілля справляли лише 2,8% молодих сімей, які перебували на квартирно-
му обліку, бо за дев’ять років зазначена Державна програма недофінансована 
з держбюджету більш як на 790 млн грн, обсяги введеного в експлуатацію 
житла становили лише 12% запланованих. Особливо безнадійним є ста-
новище молоді в сільській місцевості, де за зазначеною програмою житло 
отримали у 2011 р. лише дві сім’ї.

Щасливий квиток на пільгове кредитування за цей період отримали лише 
132 молоді сім’ї, або 0,5% загальної кількості тих, які потребують житла.

Мають місце й численні порушення житлових прав ветеранів війни та 
членів їхніх родин. Відповідно до Закону України “Про Уповноваженого Вер-“Про Уповноваженого Вер-Про Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини” Омбудсманом з 2007 р. здійснюється про-
вадження у справі про порушення житлових прав учасника Великої Вітчизня-
ної війни, ветерана органів прокуратури Євгена Красовського.

Понад 26 років Є.Красовський працював у органах прокуратури, був про-
курором Радомишльського району Житомирської області. З дозволу прокурора 
області у серпні 1974 р. його сім’ю поселили в ізольовану частину приміщення 
прокуратури району, яка була переобладнана під житло. Через тяжку хворо-
бу дружини у листопаді 1975 р. ветеран змушений був звільнитись з роботи. 
З 31 січня 1977 р. він та його сім’я перебуває на квартирному обліку, але до 
цього часу отримати належне житло не може. 
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Уповноважений з прав людини 21 жовтня 2011 р. вже вдруге внесла по-
дання Генеральному прокурору України з проханням та надією, що житлове 
питання ветерана Великої Вітчизняної війни і прокуратури Є.Красовського 
буде вирішене. Попри подання Омбудсмана, Генеральна прокуратура України 
усунулась від вирішення цього питання. А тому провадження Уповноваженого 
з прав людини триває.

До Уповноваженого з прав людини звернулась вдова інваліда війни Лідія 
Стефанович, яка повідомила, що її чоловік – учасник Великої Вітчизняної 
війни, інвалід війни, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
№354 від 12 травня 2010 р. мав отримати однокімнатну квартиру на проспек-
ті Науки у м.Києві. 27 січня 2011 р. у відділі квартобліку Печерської район-
ної у м.Києві державної адміністрації він отримав оглядовий ордер на цю 
квартиру, але поселитись у ній так і не встиг. Не витримавши бюрократичних 
перешкод на шляху отримання належного житла, ветеран помер, а родина не 
отримала житло.

Інший приклад. До Уповноваженого з прав людини звернувся ветеран ві-
йни – інвалід війни І групи Віталій Помазан, який мешкає у с.Якушинці Ві-
нницької області, щодо сприяння у захисті права на належне житло. Він тяжко 
хворіє, переніс 18 операцій, три інфаркти, два інсульти і з дружиною-інвалідом 
проживає у нестерпних умовах, в будинку без будь-яких зручностей. В.Помазан 
та його дружина потребують стороннього догляду і просили допомогти у забез-
печенні облаштованим житлом.

Тільки після втручання Уповноваженого рішенням виконкому Якушинецької 
сільської ради ветерана взято на квартирний облік під номером один як такого, 
що потребує поліпшення житлових умов.

З огляду на викладене Уповноважений з прав людини наполягає на необ-
хідності запровадження державної та регіональних житлових програм із 
застосуванням сучасних, доступних хоча б для середньостатистичного 
працівника механізмів їх фінансування. Лише у такий спосіб можна розра-
ховувати на успіх у розв’язанні життєво важливої для мільйонів українців 
житлової проблеми.

Непокоїть Уповноваженого з прав людини і кризове становище в житлово-
комунальному господарстві. З питань захисту права на належні житлово-
комунальні умови за 2011 р. до Уповноваженого надійшло понад 500 звер-
нень громадян.

У 2011 р. було здійснено підвищення цін на газ та тарифів на електро-
енергію. У результаті щомісячні житлово-комунальні витрати середньостатис-
тичної української сім’ї, тобто сім’ї з трьох осіб, яка мешкає у стандартній дво-
кімнатній квартирі, збільшилися у середньому на 170–200 грн, а витрати такої 
ж сім’ї, що живе у приватному будинку, – на 110–260 грн. 

Необхідність їх підвищення Національною комісією регулювання енергети-
ки обґрунтовується тим, що побутові абоненти – найбільший споживач кому-
нальних послуг у країні, проте оплачують вони лише 25,7% витрат на вироб-
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ництво і транспортування електроенергії і до 30% природного газу. Не краща 
ситуація і з окупністю послуг з тепло- і водопостачання. 

1 червня 2011 р. постановою Кабінету Міністрів України №869 було за-
тверджено Порядок формування тарифів. Проте це не припинило процесу 
їх підвищення на місцях. Так, рішення про різке підвищення тарифів було 
прийнято, зокрема у містах Херсоні, Полтаві, Харкові та Чернігові. Це стало 
можливим тому, що під час адміністративної реформи у 2010 р. було ліквідо-
вано Державну інспекцію з контролю за цінами, з якою треба було узгоджу-
вати таке підвищення. Тільки після втручання Кабінету Міністрів України 
зазначені рішення були скасовані. Проте у м.Харкові це питання поки що не 
вирішене. 

Водночас Указом Президента України від 19 січня 2012 р. № 19/2012 від-
новлено діяльність Державної інспекції з контролю за цінами, на яку по-
кладено функції з реалізації державної політики з контролю за цінами. Це, 
на думку Уповноваженого з прав людини, дасть змогу стабілізувати ситуацію 
та недопустити їх різкого підвищення.

Уповноважений переконана, що, формуючи житлово-комунальні тарифи, 
треба насамперед забезпечити контроль з боку споживачів. Тобто спочат-
ку постачальник послуг має пропонувати перелік послуг, який включав би 
обов’язковий санітарний мінімум та додаткові послуги з благоустрою, а спожи-
вач, в особі колективного власника або уповноваженого власниками представ-
ника, погоджував цей перелік і вартість цих послуг та забезпечував контроль 
якості та повноти виконання цих послуг. Також має бути нормою, якщо послуга 
не надана, – вона не повинна оплачуватися, а якщо послуга надана не в повно-
му обсязі, то кошти повинні бути повернені споживачу.

У своїх зверненнях до Омбудсмана України громадяни скаржаться на якість 
послуг з утримання житла, яка не покращилась навіть після підвищення тарифів.

Сьогодні кожен третій будинок в Україні потребує капітального ремонту, а 
майже 180 тис. осіб проживають в аварійних і ветхих будинках, в умовах, що 
загрожують здоров’ю і життю людини. Проте у послугах на утримання житла 
передбачені тільки кошти на поточний ремонт будинків (рис.5.3.1). В аварійно-
му стані третина водопровідно-каналізаційних та теплових мереж.

Ні зростання цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, ні передача 
цього питання до повноважень місцевих рад на їхню вимогу кардинально 
проблеми не розв’язує. Тому дедалі стає очевидним, що в сучасних ринкових 
умовах застаріла система організації житлово-комунального господарства 
працює неефективно.

На особливому контролі Уповноваженого з прав людини – захист прав меш-
канців гуртожитків. Останнім часом прийнято декілька законодавчих актів, 
якими намагалися врегулювати цю гостру проблему. В Україні близько 2 тис. 
гуртожитків, які, на порушення чинного законодавства, свого часу були вклю-
чені до статутних фондів підприємств. Їхні власники тепер намагаються під 
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різними приводами виселити людей, інколи ставлячись до них гірше, ніж до 
тварин.

Прикра подія сталася рік тому у Балаклавському районі м.Севастополя, де 
власник дев’яти колишніх радгоспних гуртожитків, у яких мешкає 4 тис. лю-
дей, знущався над ними: відключив воду, тепло, електроенергію, а особливо 
норовливих – “викидав на вулицю” через рішення судів. Омбудсманом Укра-
їни було відкрито провадження про порушення прав мешканців гуртожитків. 
За зверненням Уповноваженого з прав людини прокурор району вніс протест 
про незаконне привласнення деяких з цих гуртожитків. Проте права мешканців 
гуртожитків не поновлені. Справа продовжує перебувати на контролі Уповно-
важеного з прав людини. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №973 від 27 жовтня 
2010 р. створена робоча група з розв’язання проблем мешканців гуртожитків, 
яка б мала гнучко реагувати і знаходити засоби розв’язання житлових проблем 
їхніх мешканців. Проте вона фактично не працює. Треба відзначити, що остан-
нім часом Уряд активізував роботу з підготовки державної програми передачі 
гуртожитків, незалежно від їхньої належності, до комунальної власності.

На жаль, дуже часто ухиляються від захисту прав на житло мешканців неза-
конно привласнених гуртожитків і органи прокуратури, ігноруючи ст.121 Кон-
ституції України. Не займає послідовну позицію у боротьбі з такими порушен-
нями й судова влада.

-
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Рисунок 5.3.1. Структура послуг з утримання житла
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На цей час залишається не розв’язаною й проблема, закладена в ст.3 Зако-
ну України “Про приватизацію державного майна” щодо правомірності по-
ширення дії цього Закону на приватизацію гуртожитків. До Уповноваженого 
продовжують надходити звернення мешканців гуртожитків щодо порушення 
їхнього конституційного права на житло (ст.47 Конституції України) внаслідок 
неоднозначного застосування судами та органами державної влади України за-
значених положень цього Закону. В одних випадках суд визнає право на гурто-
житок за державою та вилучає його з незаконного володіння, а в інших – відмов-
ляє у задоволенні таких позовів, мотивуючи своє рішення тим, що гуртожитки 
можна було приватизувати у складі цілісного майнового комплексу. Внаслідок 
таких рішень мешканці гуртожитків виявляються абсолютно незахищеними. 
Нові власники вважають, що можуть повністю розпоряджатись належним їм 
майном і намагаються позбавити людей єдиного житла. А тому Уповноваже-
ний з прав людини сподівається, що найближчим часом буде знайдено правове 
рішення, яким буде покладено край беззаконню, і люди, які мешкають у гурто-
житках, нарешті відчують себе захищеними від свавілля так званих власників.

Особливої уваги потребує вирішення питання забезпечення житлом без-
притульних, яких, за приблизними оцінками, в Україні вже близько 1 млн. 
Закон України “Про основи соціального захисту бездомних громадян та без-
притульних дітей”, яким передбачено порядок постановки на квартоблік і на-
дання соціального житла зазначеній категорії наших співвітчизників, фактично 
не працює, бо не забезпечений бюджетним фінансуванням.

Тому прийняття нового Житлового кодексу України є нагальною потре-
бою. Він повинен створити правову основу для ефективного врегулювання 
всіх відносин, що виникають у сфері надання, користування, володіння та 
утримання житла. Кодекс має дати чітке визначення цих правовідносин, 
конкретно сформулювати права і обов’язки сторін, визначити відповідаль-
ність державних органів та органів місцевого самоврядування за реалізацію 
житлової політики.

5.4. Право на охорону здоров’я

Право на життя та здоров’я є найвищим невідчужуваним благом кожної лю-
дини. У Конституції України (ст.49) проголошено, що “кожен має право на охо-
рону здоров’я та медичну допомогу. Держава створює умови для ефективного 
і доступного для всіх громадян медичного обслуговування”.

Проте у кожній Щорічній доповіді Уповноваженим з прав людини наголо-
шується, що в нашій країні брутально порушуються права багатьох людей на 
охорону здоров’я.

У Щорічному посланні Президента України В.Януковича до Верховної Ради 
України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2011 році” прого-
лошено необхідність приділяти особливу увагу та піклування галузі охоро-
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ни здоров’я. Глава держави зазначив, що головним сенсом реформи охорони 
здоров’я має стати першочергова турбота – про дітей, матерів та батьків.

Уповноважений з прав людини підтримує наміри влади щодо реформування 
системи охорони здоров’я з метою безумовного виконання згаданої конститу-
ційної норми, забезпечення доступності якісної медичної допомоги широким 
верствам населення.

Моніторинг Уповноваженого з прав людини свідчить про зростання захво-
рюваності населення України на такі хвороби, як новоутворення, системи кро-
вообігу, органів дихання, шкіри та підшкірної клітковини тощо. Попри певне 
скорочення в 2011 р. смертності населення, вона залишається високою та 
значно перевищує народжуваність. За 9 місяців 2011 р. коефіцієнт смертності 
становив 14,5 (на 1000 осіб) проти 15,3 за відповідний період 2010 р. Найбіль-
ше померло – 962,1 на 100 тис. населення – від хвороб системи кровообігу; від 
новоутворень – 194,3; від зовнішніх причин – 90,6, зокрема 20,1 – від навмис-
них самоушкоджень.

У своїх зверненнях до Уповноваженого з прав людини громадяни приверта-
ють увагу до найбільш проблемних питань щодо реалізації їх конституційно-
го права на охорону здоров’я. Так, у зверненні мешканця Голопристанського 
району Херсонської області Романа Баб’яка йдеться фактично про бездіяль-
ність працівників Міністерства охорони здоров’я України щодо організації лі-
кування за кордоном трирічної доньки заявника Христини. Уповноваженим з 
прав людини було відкрите провадження у цій справі, направлено звернення до 
Генерального прокурора України та міністра охорони здоров’я України щодо 
здійснення перевірки організації лікування дитини.

Міністром охорони здоров’я України було видано наказ від 24 червня 2011 р. 
№267-К “Про проведення службового розслідування”, для цього створено спе-
ціальну комісію за участю представника Уповноваженого з прав людини. За 
результатами роботи комісії факти, викладені у зверненні, частково підтвер-
дились. Стосовно трьох службових осіб МОЗ України, які не забезпечили до-
держання прав дитини на кваліфіковане лікування та законне використання 
бюджетних коштів, виділених на ці заходи, 19 липня 2011 р. Генеральною про-
куратурою України порушено дисциплінарне провадження.

У серпні 2011 р. Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну 
справу за ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України за фактом неналежного ви-
конання службовими особами міністерства своїх службових обов’язків через 
несумлінне до них ставлення, чим заподіяно істотну шкоду правам неповноліт-
ньої Христини на кваліфіковану медичну допомогу, спричинено тяжкі наслідки 
у вигляді матеріальних збитків держбюджету у розмірі понад 1,6 млн грн.

Заступник міністра – керівник апарату Міністерства охорони здоров’я 
України Г.Калішенко поінформувала Уповноваженого з прав людини про те, 
що з метою запобігання у майбутньому порушенням під час направлення хво-
рих на лікування за кордон секретарем Комісії МОЗ України з питань направ-
лення на лікування за кордон призначено іншу особу.
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Загрозливими для суспільства залишаються темпи поширення таких небез-
печних інфекційних хвороб, як туберкульоз, ВІЛ/СНІД, гепатит тощо.

На обліку в протитуберкульозних закладах країни перебувають понад 457 тис. 
хворих. З них хворих на активний туберкульоз, які є розповсюджувачами цього 
вкрай небезпечного інфекційного захворювання, понад 78 тис. осіб. Щороку із 
уперше поставленим таким діагнозом до протитуберкульозних закладів потра-
пляють близько 30 тис. людей.

Усі вони потребують безперервного лікування, тобто щоденного вживання 
протитуберкульозних ліків.

Якщо трапляється перерва у постачанні ліків і, відповідно, переривається 
прийом призначених препаратів більш ніж на 10 діб – у хворих виникає муль-
тирезистентний туберкульоз, лікування якого дуже дороговартісне – від 20 до 
100 тис. доларів США на одну людину залежно від форми захворювання.

З метою захисту прав хворих на туберкульоз на безоплатне забезпечення лі-
карськими препаратами Уповноваженим з прав людини направлено відповідне 
звернення до керівництва Міністерства охорони здоров’я України. Питання за-
лишається на контролі Уповноваженого з прав людини.

Моніторинг Омбудсмана свідчить і про порушення прав громадян на без-
оплатне лікування при інших важких інфекційних захворюваннях. Так, до 
Уповноваженого звернувся підопічний Криворізького будинку нічного пере-
бування Юрій Омельченко щодо захисту права на отримання безоплатного лі-
кування та належних умов проживання. Він повідомляє, зокрема, що у квітні 
2009 р. звільнився з місць позбавлення волі з низкою важких захворювань, зо-
крема, на гепатит “С”. Через призначену йому мінімальну пенсію він не може 
собі дозволити необхідного дороговартісного лікування. У госпіталізації до 
профільного медичного закладу йому також було відмовлено.

Завдяки вжитим Уповноваженим з прав людини заходам конституційне пра-
во цієї людини на отримання кваліфікованого безоплатного лікування захи-
щено. Заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
поінформував Уповноваженого про те, що заявник знаходиться під наглядом 
в обласному комунальному закладі “Криворізька інфекційна лікарня № 1” та 
отримує необхідне медикаментозне лікування.

Інший приклад. До Уповноваженого з прав людини надійшло звернення меш-
канки Київської області Віри Матвєєвої щодо захисту права на безоплат-
не лікування її доньки, хворої на гепатит. Згорьована мати повідомляє, що 
доньку було інфіковано у 2007 р. Це захворювання потребує дороговартісного 
лікування, але, як стверджує заявниця, на звернення до Міністерства охорони 
здоров’я України з порушеного питання їй відповіли, що цей вид гепатиту без-
оплатно не лікується.

З метою захисту права дитини на безоплатне лікування направлено відповід-
не звернення Уповноваженого з прав людини до Міністерства охорони здоров’я 
України, яке повідомило, що наразі відсутня бюджетна програма лікування 
хворих на вірусний гепатит “С”, яким хворіє дитина, але Головному управ-
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лінню охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації доручено 
розглянути порушене питання та віднайти можливість забезпечення доньки 
В.Матвєєвої необхідною медичною допомогою.

Не менш важливою проблемою для українського суспільства є ВІЛ/
СНІД. За останніми оцінками Міністерства охорони здоров’я, близько 186 тис. 
осіб були офіційно зареєстровані як ВІЛ-інфіковані в Україні, з них близько 
30 тис. – діти до 14 років. В Україні епідемія ВІЛ/СНІДу є наймасштабнішою 
серед країн Європи. Основною причиною поширення ВІЛ-інфекції залишаєть-
ся вживання ін’єкційних наркотиків.

19 лютого 2009 р. Верховною Радою України прийнято Закон України “Про 
затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-
інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 
на 2009–2013 роки”. Метою програми є стабілізація епідемічної ситуації, зни-
ження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом ре-
алізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до широко-
масштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтрим-
ки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, включаючи забезпечення стерильними 
медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва. 
Ця програма спрямована на суттєве посилення національних заходів з протидії 
епідемії. На жаль, випадки брутального порушення прав ВІЛ-інфікованих осіб 
на якісне безперервне лікування непоодинокі.

У поданні Уповноваженого з прав людини Генеральному прокуророві 
України В.Пшонці від 10 лютого 2011 р. про захист прав ВІЛ-інфікованих 
осіб на якісне безперервне лікування порушувалося питання про фактичне 
припинення роботи Всеукраїнської мережі людей, хворих на ВІЛ, та її філій 
в областях через розпочаті правоохоронними органами масштабні перевірки 
діяльності цієї громадської організації, послугами якої користувалися понад 
33 тис. дорослих та майже 5 тис. дітей.

Для запобігання порушенню прав хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих щодо 
отримання безперервного якісного лікування Уповноважений з прав людини 
просила Генерального прокурора України взяти під особистий контроль згада-
ну прокурорську перевірку Всеукраїнської мережі людей, хворих на ВІЛ, з тим, 
щоб не гальмувалася реалізація Національної програми подолання ВІЛ/СНІДу 
в Україні, зокрема, забезпечення людей життєво необхідними ліками.

Конституційний обов’язок держави щодо забезпечення громадян безо-
платною медичною допомогою залишається у більшості випадків деклара-
цією, адже значна частина населення України не задоволена доступністю і 
якістю медичної допомоги. Так, Ганна Ващенко з Валківського району Хар-
ківської області у своєму зверненні до Уповноваженого з прав людини пише: 
”...У нашій сім’ї сталося велике горе, наша правнучка Ващенко Ліза, 2004 року 
народження, захворіла на страшну хворобу – гострий лімфобластний лейкоз, 
на лікування якої необхідно багато грошей. Все, що могли, витратили на при-
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дбання ліків, та цього замало. Лікування буде ще проходити дуже довго... Про-
шу допомогти вилікувати нашу Лізоньку...”.

Завдяки вжитим заходам вдалося захистити право семирічної дівчинки на 
отримання безоплатного лікування: начальник Головного управління охорони 
здоров’я Харківської обласної державної адміністрації поінформував Уповно-
важеного з прав людини про те, що лікування дитини хіміотерапевтичними 
препаратами забезпечується за Державною програмою “Дитяча онкологія”, на 
лікування витрачено 32 тис. грн.

Про недоступність якісної медичної допомоги повідомляють Уповноважено-
му у своїх листах Ганна Мартиненко з м.Бобровиці Чернігівської області, Іри-
на Любімцева з м.Житомира, Ірина Соловйова з Березівського району Одеської 
області, Світлана Федчишина з смт Шацька Волинської області, Любов Щер-
бай з м.Самбора Львівської області, Зоя Дронова з м.Знам’янки Кіровоград-
ської області, Борис Розін та Алек Ковальов з м.Києва, Тетяна Гончарова, Те-
тяна Лиманська та Лідія Осокіна з м.Харкова, Любов Мартинова з смт Вели-
ка Олександрівка Херсонської області, Віра Матвєєва з смт Іванків Київської 
області, Любов Ковальова з м.Лубен Полтавської області та багато інших.

Основна проблема, звичайно ж, у недостатньому бюджетному фінансуван-
ні. За рівнем державного фінансування охорони здоров’я Україна перебуває на 
рівні країн з низьким рівнем доходу. І це, попри те, що за останні 10 років ви-
трати на охорону здоров’я збільшилися майже в шість разів. Якщо у 2002 р. за-
гальний фонд зведеного бюджету на охорону здоров’я становив лише 6,5 млрд 
грн, то у 2011 р. витрати на охорону здоров’я вже перевищили 41,5 млрд грн, 
що, однак, є меншим від потреби на 22,5 млрд грн.

У 2011 р. витрати на охорону здоров’я одного жителя країни становили 920 
грн, або трохи більше 115 дол. Водночас по Європейському регіону цей показ-
ник становить 1546 дол., а в середньому у світі – 478 дол.

Моніторинг Уповноваженого з прав людини засвідчив брутальне пору-
шення конституційних прав на життя та охорону здоров’я людей, хворих на 
рідкісні захворювання. До Омбудсмана надходять звернення від громадських 
організацій та батьків, чиї діти страждають на таке рідкісне генетичне захво-
рювання, як мукополісахаридоз. Так, голова Всеукраїнської громадської орга-
нізації “Об’єднання інвалідів, хворих на мукополісахаридоз” Л.Колесников у 
своєму зверненні зазначає: ”. .. мукополісахаридоз – генетична хвороба, яка без 
лікування та реабілітації має дуже важкі наслідки. Це вирок лише для укра-
їнців, оскільки сьогодні весь світ лікує хворих на МПС. У країнах Європи, Аме-
рики, Азії, Африки та Австралії люди з МПС цілком адаптовані і корисні для 
суспільства, і лише в Україні хворі на МПС кожного року помирають. Лікарі 
роблять вигляд, що таких хворих не існує, чиновники, прочитавши наші листи, 
переправляють їх хто куди. Дуже вигідно для всіх не бачити цієї проблеми, 
але ми є...”. За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, існують 
препарати, які суттєво покращують стан хворих, підвищують якість їх життя, 
зменшують прогресування патологічних змін. Проте в Україні зазначені лікар-
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ські засоби не зареєстровані та не внесені до відповідного Державного реєстру. 
Не проводилась також розробка специфічного лікування мукополісахаридозу, 
не розроблено відповідної державної програми.

Уповноважений з прав людини внесла подання Прем’єрміністрові 
України з пропозиціями щодо прийняття Державної програми “Про ліку-
вання рідкісних хвороб в Україні” на 2012–2017 рр. з метою забезпечення 
права кожної такої хворої людини в Україні на належний медичний захист.

 Вичерпних заходів треба вжити й для захисту прав невиліковно хворих 
на забезпечення адекватним знеболенням. Уповноважений з прав людини 
звернулася з цього питання до міністра охорони здоров’я України О.Аніщенка. 
Наразі, за повідомленням міністерства, питання підвищення доступності зне-
болення за допомогою ефективних анальгетиків для пацієнтів з хронічним бо-
льовим синдромом опрацьовується. Інститутом паліативної та хоспісної допо-
моги МОЗ України спільно з Комітетом з контролю за наркотиками розроблено 
та затверджено Методичні рекомендації щодо використання лікарського засо-
бу “Дюрогезик”, готується новий випуск “Формуляра хоспісної та паліативної 
допомоги”, створено першу в Україні кафедру паліативної допомоги та хоспіс-
ної медицини в Національній медичній академії післядипломної освіти імені 
П.Л.Шупика, на базі якої проводиться підготовка лікарів та медичного персо-
налу для хоспісної та паліативної допомоги.

Уповноважений переконана, що розв’язання проблем, пов’язаних з 
розвит ком паліативної допомоги, потребує нормативно-правового регулю-
вання та адекватного фінансування відповідних програм.

Треба забезпечити доступність паліативної та хоспісної допомоги в усіх ре-
гіонах України, на різних рівнях медичної допомоги невиліковно хворим паці-
єнтам з різними типами захворювань і обмеженим прогнозом життя та членам 
їхніх родин. Однією з головних умов успішної реалізації цих завдань є консолі-
дація зусиль громадянського сектору та держави.

За 20 років незалежності кількість медичних закладів в Україні скоро-
тилася більш як на чверть (з 3,9 тис. до 2,8 тис.), ліжко-місць – на 40% 
(з 700 тис. до 429 тис.) (табл. 5.4.1). Тому невипадково до Уповноваженого з 
прав людини продовжують надходити численні звернення, у яких люди скар-
жаться на скорочення мережі медичних закладів, особливо у сільській місце-
вості, де до того ж рівень бідності населення майже удвічі вищий, ніж у серед-
ньому по країні.

Так, до Уповноваженого з прав людини звернулися мешканці с-ща Фащівки 
Перевальського району Луганської області щодо захисту права на отримання 
медичної допомоги за місцем проживання.

Вони з обуренням повідомляють, що місцева влада, всупереч думці терито-
ріальної громади, передала Фащівську дільничну лікарню у підпорядкування 
Центральної районної лікарні у м.Перевальську, а тепер постає питання і про 
ліквідацію інфекційного відділення лікарні. Люди у відчаї: ”...До райцентра 
40 км – автобусное сообщение очень плохое, всего несколько рейсов, автобусы 
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переполнены, отдельные рейсы, сообщающие поселок с районом, отменены. 
Чтобы получить помощь в ЦРБ, воспользовавшись машиной скорой помощи, 
необходимо заплатить 200 грн, чтобы оплатить бензин... Дорогое лечение в 
районной и областной больницах нам не доступно, оставьте хотя бы мини-
мум, на что мы имеем право...”.

З метою захисту прав селян на отримання медичної допомоги за місцем про-
живання Уповноважений з прав людини звернулася до керівництва Луганської 
обласної державної адміністрації. У відповідь Уповноваженого з прав людини 
повідомлено, що наказом по Перевальському районному територіальному ме-
дичному об’єднанню проведено скорочення інфекційних ліжок відокремленого 
підрозділу “Фащівської дільничної лікарні №1 Перевальського РТМО”, а спеціа-
лізована допомога інфекційним хворим смт Фащівки та навколишніх сіл надава-
тиметься на базі інфекційного відділення центральної районної лікарні.

Про аналогічні порушення права на доступну медичну допомогу за місцем про-
живання йдеться у листах до Уповноваженого з прав людини мешканців сіл Бірки  

Таблиця 5.4.1. Динаміка чисельності закладів охорони здоров’я у 1990–2010 рр.*

Кількість 
лікарняних 
закладів, 

тис.

Кількість лікарняних 
ліжок

Кількість 
лікарських 

амбулаторно-
поліклінічних 
закладів, тис.

Планова ємність 
амбулаторно-поліклінічних 

закладів

всього, 
тис.

на 10 000 
населення

кількість 
відвідувань за 

зміну, тис.

на 10 000 
населення

1990 3,9 700 135,5 6,9 895 173,1
1991 3,9 700 135,2 7,0 922 178,0
1992 3,9 689 132,6 7,1 939 180,5
1993 3,9 679 130,9 7,2 952 183,5
1994 3,9 665 129,3 7,2 959 186,4
1995 3,9 639 125,1 7,2 966 189,0
1996 3,7 580 114,6 7,1 960 189,7
1997 3,4 503 100,2 7,1 964 191,9
1998 3,3 483 97,0 7,2 966 193,7
1999 3,3 477 96,5 7,3 973 196,6
2000 3,3 466 95,0 7,4 973 198,4
2001 3,2 466 96,6 7,4 980 203,4
2002 3,1 465 97,3 7,4 980 205,0
2003 3,0 458 96,6 7,6 981 206,8
2004 2,9 451 95,7 7,7 987 209,6
2005 2,9 445 95,2 7,8 990 211,7
2006 2,9 444 95,6 7,9 998 214,8
2007 2,8 440 95,2 8,0 992 214,7
2008 2,9 437 95,1 8,8 987 214,8
2009 2,8 431 94,2 8,8 1000 218,3
2010 2,8 429 94,0 9,0 993 217,7

*За даними Державної служби статистики України
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та Першотравневе Зміївського району Харківської області, м.Вуглегірська та 
смт Володимирівка Волноваського району Донецької області, смт Юр’ївка Дні-
пропетровської області, с.Нікополь Барвінківського району Харківської області, 
смт Станично-Луганське Луганської області, м.Зеленодольська Дніпропетров-
ської області, с.Приморське Білгород-Дністровського району Одеської облас-
ті, с.Дубова Уманського району Черкаської області, м.Севастополя, с.Самчики 
Старокостянтинівського району Хмельницької області.

На переконання Уповноваженого з прав людини, не можна порушувати кон-
ституційну вимогу щодо неприпустимості скорочення мережі медичних за-
кладів навіть якщо це відбувається під гаслом реформування системи охорони 
здоров’я. Прийнятий 7 липня 2011 р. Верховною Радою України Закон України 
“Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінниць-
кій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві” передбачає так 
звану оптимізацію закладів охорони здоров’я, яка на практиці може звести-
ся до звичайного закриття лікарень, скорочення ліжко-місць та медичного 
персоналу і, як наслідок, спричинить порушення прав людей на доступність 
медичної допомоги.

Передбачене вищезазначеним Законом укладання договорів між закладами 
охорони здоров’я та розпорядниками бюджетних коштів також може негатив-
но відбитися на забезпеченні права людей на безоплатну медичну допомогу, 
оскільки очевидно, що заклад охорони здоров’я надаватиме обсяг медичної до-
помоги лише в рамках відповідних бюджетних видатків. Під час підготовки 
законопроекту до другого читання Уповноваженим з прав людини до Коміте-
ту Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці надсилалися 
пропозиції, спрямовані на запобігання подібним випадкам порушень прав лю-
дини. Проте, на жаль, парламентом вони не були враховані.

На думку Омбудсмана України, реформування системи охорони здоров’я 
за жодних умов не може призводити до позбавлення людей того мінімаль-
ного обсягу медичних послуг, який вони отримували. Навпаки, кожен ре-
форматорський крок має наближати вітчизняну систему охорони здоров’я 
до потреб людини.

Уважно проаналізувавши сучасну ситуацію зі станом здоров’я населення, 
Уповноважений з прав людини вважає, що в країні потрібно докорінно 
змінити підходи до формування здорового способу життя людини.

Шлях до хорошого здоров’я лежить через інтеграцію власне системи охорони 
здоров’я з багатьма іншими галузями і сферами суспільства  освіти, культури, со-
ціального забезпечення тощо. В Україні координацію зусиль медичних і зацікав-
лених немедичних установ та громадських організацій зі створення економічних 
і матеріально-технічних передумов для зміцнення здоров’я населення, розгортан-
ня руху за впровадження засад здорового способу життя (ЗСЖ) здійснює служба 
формування ЗСЖ. Нині у її діяльності порушена система управління майже на 
всіх адміністративних рівнях, що пов’язано із відсутністю як відповідної струк-
тури у складі апарату МОЗ України, так і організаційно-методичної та коорди-
нуючої установи (центру) з формування ЗСЖ, гігієнічного виховання населення.
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Здоров’я населення, поліпшення демографічної ситуації – це питання 
державної безпеки країни. Адже темпи вимирання населення продовжують 
перевищувати темпи народжуваності. На сьогодні в Україні проживає близь-
ко 14,5 млн людей віком 14–35 років – це одна третина населення країни. При 
цьому близько 65% молоді вживають алкоголь, майже половина юнаків та одна 
третина дівчат палять. Спортом займається лише 13% населення, тоді як у кра-
їнах Скандинавії – близько 85%. 

Чисельність наявного населення в Україні на 1 грудня 2011 р. становила 
45 644,4 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2011 р. кількість населення змен-
шилася на 134,1 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення стано-
вило 3,2 особи. Водночас у восьми регіонах країни зафіксовано приріст на-
селення – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, 
Чернівецька області, м.Київ та Севастополь (міськрада) (від 5,2 до 0,3 особи на 
1000 наявного населення).

Проте, на жаль, як і в попередні роки, характерною ознакою 2011 р. є переви-
щення рівня смертності над рівнем народжуваності (11,0 народжених на 1000 
осіб проти 14,6 померлих на 1000 осіб), що приводить до природного скорочен-
ня населення, яке спостерігалось у 22 регіонах України. Водночас порівняно 
з відповідним періодом 2010 р. коефіцієнт природного скорочення населення 
зменшився з 4,3 до 3,6 осіб. Омбудсман відзначає, що додатково до Волин-
ської, Закарпатської, Рівненської областей та м.Києва, в яких спостерігав-
ся природний приріст населення в 2010 р., позитивна динаміка досягнута 
також у Чернівецькій області.

Слід також зазначити, що станніми роками, в Україні після тривалого періо-
ду стагнації, окреслились певні позитивні ознаки щодо збільшення тривалості 
життя як жінок, так і чоловіків (табл. 5.4.2). На даний час середньоочікувана 
тривалість життя жінок становить 75,5 року, чоловіків – 65,3 року. Натомість ак-
туальною залишається проблема тривалості життя чоловіків, зменшення смерт-
ності яких, особливо в працездатному віці, є вагомим резервом для подовження 
тривалості життя в Україні. 

На переконання Омбудсмана України, показник тривалості життя на-
селення має бути серед головних чинників для оцінки ефективності прове-
дення в державі реформ.

Саме тому, на думку Уповноваженого з прав людини, державна політика має 
бути спрямована на формування нових цінностей для молоді.  Дуже важливим у 
розв’язанні цього питання є прийняття Кабінетом Міністрів України розпоряджен-
ня “Про заходи щодо підготовки та проведення в Україні у 2012 році Року спорту 
та здорового способу життя” від 27 квітня 2011 р. № 360-р, а також розробка Дер-
жавною службою молоді та спорту України проекту Загальнодержавної цільової 
соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2012–2016 рр.

Головними завданнями цієї програми є насамперед впровадження ідеології 
пріоритетності в суспільній свідомості здорового способу життя, занять фізич-
ною культурою та спортом як основних засад здоров’я і довголіття.
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Уповноважений з прав людини вважає, що основними напрямами роз-
витку охорони здоров’я в Україні мають бути:

– законодавче встановлення чіткого порядку і механізмів визначення га-
рантованого державою рівня безоплатної медичної допомоги;

– пріоритетне фінансування галузі з державного бюджету та запрова-
дження загальнообов’язкового державного соціального медичного страху-
вання;

– створення цілісної системи управління якістю надання медичної до-
помоги шляхом запровадження гармонізованих з міжнародними нормами 
стандартів та протоколів надання медичної допомоги;

– забезпечення бюджетного фінансування профілактики та ліку-
вання хвороб, які мають соціальне значення: туберкульозу, гепатиту, 
ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також онкологічних, серцево-судинних та судинно-
мозкових захворювань тощо;

– запровадження обов’язкових щорічних медичних оглядів;
– поліпшення медико-соціальної допомоги невиліковним хворим різних 

нозологій шляхом створення мережі закладів для тяжкохворих – хоспісів;
– підвищення престижності професії лікаря, належної оплати праці ме-

дичного персоналу.

Таблиця 5.4.2. Середня тривалість життя чоловіків і жінок в Україні у 
1991–2010 рр.*

Період, за який 
розраховані 

показники (роки) 

Середня очікувана тривалість життя  
при народженні, років

обидві статі чоловіки жінки
1991–1992 69,30 64,20 74,18
1992–1993 68,67 63,50 73,70
1993–1994 67,98 62,78 73,15
1994–1995 67,22 61,82 72,72
1995–1996 66,93 61,40 72,65
1996–1997 67,36 61,91 72,95
1997–1998 68,08 62,74 73,50
1998–1999 68,32 62,95 73,74
1999–2000 67,91 62,44 73,55
2000–2001 68,33 62,77 74,08
2001–2002 68,32 62,70 74,13
2002–2003 68,24 62,64 74,06
2003–2004 68,22 62,60 74,05
2004–2005 67,96 62,23 73,97
2005–2006 68,10 62,38 74,06
2006–2007 68,25 62,51 74,22
2007–2008 68,27 62,51 74,28
2008–2009 69,29 63,79 74,86
2009–2010 70,44 65,28 75,50

*За даними Державної служби статистики України 
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Держава має взяти на себе й обов’язок пропагування культу здорового спо-
собу життя, безумовної заборони реклами тютюну, алкогольних напоїв та ін-
ших шкідливих для здоров’я товарів.

5.5. Право на освіту та доступ до культурної спадщини

Українська освіта має розвиватись і забезпечувати кожному, передусім ді-
тям і юнацтву, можливості розширення особистісних перспектив відповідно до 
демократичних та плюралістичних тенденцій розвитку суспільства. Вирішен-
ню проблемних освітянських питань сприяло, зокрема, оголошення 2011 року 
Указом Президента України Роком освіти.

Проте, як свідчить моніторинг Уповноваженого з прав людини, по-
тенціал освіти в країні стримується матеріальними, організаційними, 
культурними, технологічними, ідеологічними та іншими обставинами. На 
жаль, негативно відбиваються на освітній галузі й наслідки фінансово-еконо-
мічної кризи. У Все світній доповіді з моніторингу “Освіта для всіх”, під-
готовленій ЮНЕСКО у 2011 р., зазначалося, що внаслідок глобальної фінансо-
вої кризи посилилося навантаження на національні бюджети, що призвело до 
зменшення фінансування освіти.

Однією з основних проблем дошкільної освіти в Україні є нестача місць у 
дитячих садках.

Позитивно оцінюючи намагання Уряду повернути приміщення дошкільних 
навчальних закладів, які колись були продані або передані в довгострокову 
оренду, для їх використання за призначенням, Уповноважений з прав людини 
зазначає, що цю проблему повністю не розв’язано. Адже рівень залучення ді-
тей дошкільного віку до дошкільної освіти загалом по державі не перевищує 
56%, а в сільській місцевості – 34%. Стабільно низьким є цей показник в Івано-
Франківській, Львівській, Рівненській, Луганській та Чернігівських областях. 
А в підпорядкованих Севастопольській міській державній адміністрації селах 
за останнє десятиріччя охоплення дітей дошкільними закладами скоротилося 
майже вдвічі (табл. 5.5.1).

Особливої гостроти зазначена проблема набула після запровадження 
обов’язкової дошкільної освіти дітей з п’ятирічного віку. Про це свідчать і 
звернення до Уповноваженого з прав людини. Зокрема, мешканці с.Ков’яги 
Валківського району Харківської області повідомили Омбудсману України, 
що в селі лише кожен четвертий з 176 маленьких селян дошкільного віку від-
відує дитсадок. Невідкладного влаштування в дошкільний заклад потребують 
70 дітей, матері яких унаслідок цього не в змозі працевлаштуватися і, відповід-
но, належно забезпечити своїх дітей. Керівники Харківської обласної та Вал-
ківської районної державних адміністрацій запевнили Уповноваженого з прав 
людини, що як тимчасовий засіб розв’язання проблеми буде забезпечено на-
лежне фінансування реконструкції частини приміщень районного центру ту-
ризму для потреб дошкільнят.
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У період фінансово-економічної кризи місцева влада через відсутність фі-
нансування іноді навіть змушена закривати дитсадки. Так, у червні 2011 р. з 
цієї причини призупинена робота Чкалівського садка-ясел №1 Новотроїць-
кого району Херсонської області, який відвідували 53 дитини. Після звернен-
ня Уповноваженого з прав людини до керівництва Херсонської облдержадмі-
ністрації 8 липня 2011 р. питання функціонування закладу було розглянуто на 
сесії Новотроїцької районної ради. Прийнято рішення про виділення додатко-
вої субвенції, і за рахунок цього робота закладу відновлена.

Щодо захисту права дітей на здобуття дошкільної освіти до Уповноваженого 
з прав людини надходили звернення з Полтавської, Одеської, Чернівецької та 
інших областей. За кожним з таких звернень застосовували акти реагування 
Уповноваженого.

 2000 р. 2004 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

Україна 18 24 29 31 32 31 34
Автономна
Республіка Крим 14 19 24 28 29 29 31

Вінницька 23 30 35 37 38 37 41
Волинська 8 15 23 27 28 27 29
Дніпропетровська 21 29 32 33 32 31 33
Донецька 35 41 41 40 40 38 39
Житомирська 10 11 22 24 26 29 31
Закарпатська 14 25 30 31 33 33 35
Запорізька 16 23 26 28 29 29 32
Івано-Франківська 6 11 13 15 16 16 18
Київська 30 38 42 44 47 46 49
Кіровоградська 19 28 33 33 34 34 35
Луганська 12 17 21 22 22 21 25
Львівська 7 9 12 13 15 15 18
Миколаївська 24 35 39 41 42 40 44
Одеська 22 30 36 37 38 33 36
Полтавська 24 28 32 33 34 33 36
Рівненська 6 10 15 18 20 21 24
Сумська 33 33 37 44 45 47 48
Тернопільська 16 23 24 27 29 28 30
Харківська 25 19 22 25 27 26 29
Херсонська 25 32 40 41 44 45 49
Хмельницька 30 41 45 47 46 46 47
Черкаська 32 44 52 53 53 53 52
Чернівецька 10 23 32 35 37 38 40
Чернігівська 12 16 20 23 23 24 25
м.Київ - - - - - - -
м.Севастополь 62 55 46 46 43 40 36

*За даними Державної служби статистики України

Таблиця 5.5.1. Охоплення дітей у сільській місцевості дошкільними 
навчальними закладами (у відсотках до чисельності дітей відповідного віку)
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На переконання Уповноваженого з прав людини, розв’язанню зазначеної 
проблеми, забезпеченню своєчасної та якісної готовності дитини до на-
вчання в школі, її соціальної адаптації сприятиме реалізація Державної ці-
льової соціальної програми розвитку дошкільної освіти до 2017 р., затвер-
дженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 629.

У Спеціальній доповіді Уповноваженого з прав дитини “Стан дотримання 
та захисту прав дитини в Україні” особлива увага була привернута до стану 
забезпечення права громадян на отримання середньої освіти. За десять ро-
ків унаслідок демографічної кризи кількість школярів в Україні скоротилася 
на 2,5 млн, що призвело до зменшення наповнюваності класів. Проте навіть за 
таких умов процес оптимізації мережі загальноосвітніх закладів є надзвичайно 
болючим.

Позиція керівництва держави полягає в категоричній забороні закриття на-
віть малокомплектних шкіл, поки не будуть вирішені питання з підвезенням 
дітей до інших навчальних закладів шкільним автобусом і працевлаштування 
вчителів шкіл. Однак органи місцевого самоврядування не завжди дотриму-
ються таких вимог при скороченні мережі загальноосвітніх закладів. Проблема 
підвезення дітей до шкіл остаточно не розв’язана (табл. 5.5.2).

До Уповноваженого з прав людини надходять звернення про порушення 
прав дітей унаслідок закриття шкіл. Так, Уповноваженим з прав людини вжи-
валися заходи за колективними зверненнями батьків учнів навчально-виховно-
го комплексу с.Ленінське Красноградського району Харківської області,  Доне-
цької загальноосвітньої школи №2 з поглибленим вивченням англійської мови, 
Маріупольської спеціалізованої школи-інтернату ІІ–ІІІ ступенів №4 зі спеціалі-
зованими спортивними класами, загальноосвітньої школи №35 м.Львова з ро-
сійською мовою викладання, загальноосвітньої школи №27 м.Тореза Донецької 
області та ін. Розголосу в суспільстві набули також рішення місцевих рад про 
закриття загальноосвітніх шкіл №111 та №136 м.Донецька, загальноосвітньої 
школи №3 м.Макіївки та ін.

Омбудсман України переконана, що, попри те, що ситуація в державі 
дійсно вимагає раціонального використання бюджетних коштів, влада має 

Міські поселення та сільська 
місцевість Сільська місцевість

Чисельність 
учнів, які 

проживають на 
відстані понад  

3 км від закладу 
і потребують 
підвезення

у тому числі 
учні, для 

яких органі-
зовано  

підвезення  

із них – за 
програмою 
“Шкільний 
автобус"

Чисельність 
учнів, які 

проживають 
на відстані 

понад 3 км від 
закладу  

і потребують 
підвезення

у тому числі 
учні, для 

яких органі- 
зовано 

підвезення  

із них – за 
програмою 
“Шкільний 
автобус” 

323 052 273 650 198 019 224 127 205 985 155 889

Таблиця 5.5.2. Організація підвезення дітей до шкіл у 2010–2011 рр. 
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дуже зважено підходити до вирішення питання укрупнення шкіл, навіть у 
тих випадках, коли це здається об’єктивною необхідністю з економічного 
погляду. Адже у багатьох випадках закриття навчального закладу означає 
втрату населеним пунктом перспективи, прогресуючого майбутнього і, 
зрештою, його деградацію.

У лютому 2011 р. до Уповноваженого з прав людини звернулися батьки 
учнів Вільховорізької загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів Харківської об-
ласті у зв’язку із закриттям у новому навчальному році закладу, який має сто-
літню історію, є фактично культурним осередком села Вільховий Ріг і приле-
глих сіл. Високий рівень освіти та якість знань дає змогу дітям перемагати на 
районних та обласних олімпіадах і конкурсах. Щорічно зусиллями батьків і за 
підтримки агрофірми “Пісчанська” без залучення бюджетних коштів робиться 
ремонт приміщень. Найближчі ж навчальні заклади розташовані на відстані 
12–15 км. Після звернення Омбудсмана України до міністра освіти і науки, мо-
лоді та спорту України Д.Табачника та голови Харківської обласної державної 
адміністрації М.Добкіна права маленьких мешканців с.Вільховий Ріг на на-
вчання в рідній школі були захищені. Збережена й перспектива позитивного 
розвитку навколишніх сіл.

У 2011 р. загострилося питання забезпечення підручниками учнів загаль-
ноосвітніх шкіл. Зокрема, значна кількість учнів з великим запізненням отри-
мали підручники з різних дисциплін. Не виконані вимоги оновлення книжково-
го фонду шкільних бібліотек відповідно до встановлених нормативів. Доступ 
же до електронних джерел через Інтернет мають ще далеко не всі учні та вчи-
телі, особливо в сільській місцевості.

Уповноважений з прав людини всіляко підтримує рішучі кроки Уряду Украї-
ни із забезпечення права на освіту дітей з особливими потребами. Питання 
впровадження інклюзивного навчання було врегульоване постановою Кабінету 
Міністрів України від 15 серпня 2011 р. №872, якою затверджено Порядок ор-
ганізації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Цей 
документ сприятиме запровадженню інклюзивного навчання у загальноосвіт-
ніх навчальних закладах, у яких вже сьогодні навчається 129 тис. дітей з осо-
бливими освітніми потребами.

Водночас Уповноважений з прав людини вважає за необхідне прискорити за-
безпечення матеріально-технічної та методичної бази, підготовку відповідних 
педагогічних кадрів, введення посади помічника вчителя або куратора, який 
візьме на себе, крім іншого, і супровід дітей з особливими потребами.

На переконання Омбудсмана, влаштування дітей з особливими потребами у 
звичайні шкільні колективи має допомогти таким дітям швидше адаптуватися в 
соціумі та нарешті отримувати освіту нарівні з іншими. Значно простіше таким 
дітям буде здобувати у подальшому й вищу освіту.

До Уповноваженого з прав людини звернулася родина Голландських з Киє-
ва щодо захисту права незрячого сина Максима на здобуття вищої освіти. 
Випускникам з проблемами зору через відсутність умов для їхнього навчан-
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ня прийомні комісії відмовляли навіть у прийомі документів. Після звернен-
ня Омбудсмана України в Київському державному педагогічному університеті 
ім. Б.Д.Грінченка з розумінням поставилися до цієї проблеми. Юнак успішно 
склав іспити та здобуває омріяну професію. Він подякував Уповноваженому з 
прав людини за підтримку. Однак ця історія – скоріше виняток, а не правило, 
адже Максим – єдиний серед випускників Київської загальної спеціальної шко-
ли-інтернату №5 для сліпих дітей ім. Я.П.Батюка став студентом ВНЗ. До того ж 
проблем з навчанням у хлопця і його викладачів виникне ще багато, адже вища 
школа не адаптована для здобуття освіти незрячих та студентів зі зниженим зо-
ром. Тому провадження Уповноваженого щодо захисту прав таких юнаків та ді-
вчат на належні умови навчання у вищих навчальних закладах триватиме, доки 
ця проблема не буде розв’язана відповідно до європейських стандартів.

Невчасна поінформованість та неврахування думок колективу стали причи-
нами виступів студентів Донецького національного університету, Національно-
го університету “Острозька академія”, Національного технічного університету 
України “КПІ” під час зміни керівників цих навчальних закладів. Уповнова-
жений з прав людини вважає, що необхідно нормативно врегулювати всі су-
перечності, що призводять до напруженості у студентському середовищі.

Потребує врегулювання й проблема доступності до послуг вищої школи для 
українських громадян, які постійно проживали та навчалися за кордоном, шу-
качів притулку та інших уразливих груп. Зокрема, ця проблема порушувалась 
під час зустрічі з представниками українських громад у Португалії, яка від-
булася у листопаді 2011 р. у рамках робочого візиту Уповноваженого з прав 
людини до м.Лісабона. Більш детально про це буде у підрозділі щодо захисту 
прав трудових мігрантів. 

Загалом, доступність та безоплатність вищих закладів залишається 
однією з найгостріших проблем, яку порушують громадяни у своїх звер-
неннях до Уповноваженого. А в умовах фінансово-економічної кризи мрія 
потрапити до вузу за умов платного навчання для багатьох юнаків та дівчат, 
передусім з малозабезпечених родин, є просто недосяжною. Тому, очевид-
но, треба передбачити механізми державної підтримки такої категорії україн-
ського студентства.

Щоб діти не залишалися напризволяще в позаурочний час і мали можливість 
відвідувати гуртки чи секції, треба посилити увагу до розвитку позашкільної 
освіти. Попри зростання кількості таких навчальних закладів різного профілю, 
рівень охоплення дітей позашкільною освітою становитиме 37%. До того ж по-
слуги частини таких закладів через високу вартість є недоступними для дітей з 
бідних сімей. У такій ситуації дивними виглядають рішення самих освітян про 
припинення роботи гуртків. Уповноваженому з прав людини довелося вживати 
заходів з відновлення роботи гуртка “Ушу” та Центру лінгвістики для дітей 
та юнацтва “Академія”, діяльність яких незаконно припинялася директором 
Київської гімназії східних мов №1.
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Вважаю за необхідне привернути увагу до тієї важливої ролі, яку відіграє по-
зашкільна освіта у залученні дітей до культурної спадщини країни. Протягом 
багатьох років здійснюють свою діяльність Рух за збереження і примноження 
звичаїв, традицій і обрядів Українського народу “Моя земля – земля моїх бать-
ків”, Всеукраїнська краєзнавча експедиція “Краса і біль України”, яка працює 
за напрямами “Мальовнича Україна”, “Скривджена земля”, “З попелу забут-
тя”, “Свята спадщина”. Запроваджуються нові експедиції: “Україна вишива-
на”, “Історія міст і сіл України”, “Колосок пам’яті” тощо.

7 квітня 2011 р. у щорічному посланні Верховній Раді України Президент 
України Віктор Янукович визначив реформу освіти як одне з ключових за-
вдань 2011 і наступних років. Основними напрямами реформи визначено по-
долання корупції у цій сфері, раціональне використання бюджетних ресурсів 
держави та місцевої влади, підготовка кадрів, впровадження сучасних техноло-
гій, формування доступних навчальних електронних бібліотек.

Реформування системи освіти обговорювалися й на ІІІ Всеукраїнському 
з’їзді працівників освіти, який проходив у жовтні 2011 р. З’їзд підтримав Наці-
ональну стратегію розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. На переконання 
Уповноваженого з прав людини, реалізація завдань цього перспективного 
документа дасть змогу досягти позитивних змін у системі національної 
освіти, але лише за умов забезпечення належного фінансування, якнай-
швидшого впровадження інновацій, інтеграції новітніх інформаційно-ко-
мунікаційних технологій у освітній процес.

5.6. Право власності на землю

Як вже наголошувалося у попередніх Щорічних доповідях Уповноважено-
го з прав людини, ігнорування земельного законодавства посадовими особами, 
суперечливість окремих законодавчих актів щодо взаємовідносин між земле-
користувачами та власниками, тяганина з оформленням документів на право 
власності на землю, відсутність нормативів щодо оплати за надану в оренду 
землю спричиняють численні скарги громадян до Уповноваженого з прав лю-
дини щодо порушення конституційного права на власність.

Протягом 2011 р. до Уповноваженого з цього питання звернулися майже 
4900 громадян із усіх областей України, найбільше – з Києва, АР Крим, Ки-
ївської, Запорізької, Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Львівської 
областей.

Найчастіше у цих зверненнях оскаржуються дії посадових осіб при вирішен-
ні питань надання земельної ділянки. Так, до Уповноваженого з прав людини 
звернулися 803 мешканці Маломаяцької сільської ради м.Алушта АР Крим 
щодо правомірності передачі ТОВ “Клуб спортивного полюванння “Южно-
бережний” мисливських земельних угідь площею 4779, 969 га. 28 мешканців 
багатоповерхових будинків по вул.Подільській у м.Хмельницькому повідо-
мляють про надання дозволу міською радою на розроблення проекту землеу-
строю для будівництва багатоповерхового будинку на території, де розташовані 
два житлових будинки з мешканцями, а також приватизовані земельні ділянки. 
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Члени садівничого товариства “СУХАР” м.Харкова протестують проти бу-
дівництва об’єктів господарського призначення вздовж лінії Печенізького во-
досховища, що обмежить громадянам доступ до води та погіршить екологічну 
ситуацію. На звернення Уповноваженого з прав людини щодо перевірки закон-
ності дій органів влади у цих справах, республіканська й обласні прокуратури 
надіслали, на жаль, лише формальні відповіді.

Багато звернень надходять до Уповноваженого з прав людини від громадян, 
які не можуть використати своє конституційне право й отримати у власність 
земельні ділянки через різні перепони, що чинять місцеві чиновники.

Так, тільки після втручання Уповноваженого з прав людини було видано роз-
порядження голови Путивльської РДА Сумської області на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у с.Латишівка цього району земельної ділянки 
Ремньовій Ганні – матері-героїні, яка виховує 10 дітей.

Практично з усіх областей до Омбудсмана України надходили звернення 
щодо перешкод в оформленні державних актів на право приватної власності на 
землю, яких зазнають люди з боку посадових осіб органів державної влади та 
місцевого самоврядування. Громадяни оскаржують, зокрема, розміри плати за 
встановлення меж на місцевості, значне зменшення розміру земельної частки 
(паю), тяганину при оформленні та видачі державних актів, а часто й відверте 
нехтування посадовцями законними правами людини.

Протягом п’яти років здійснюється провадження Уповноваженого з прав 
людини у резонансній справі про загибель 40річної мешканки м.Алушти 
Наталії Кобелєвої, яка 29 червня 2006 р. покінчила життя самогубством 
через наругу певних осіб та байдужість місцевої влади, що позбавила її можли-
вості оформити у власність 4 сотки землі!

У ході провадження було встановлено, що загибла Н.Кобелєва – одино-
ка мати, разом з неповнолітнім сином проживала по вул.Сергеєва-Ценсько-
го, 6. Мешканці цього будинку, в т.ч. батьки загиблої, ще з початку 60-х років 
ХХ ст. використовували прилеглі до будинку вільні земельні ділянки площею 
0,04–0,05 га під садівництво та городництво. Після смерті батьків вона про-
довжувала користуватися їхньою ділянкою. Упродовж останніх років це було 
єдиним джерелом доходів її сім’ї та єдиною можливістю виховувати та навчати 
сина.

Мешканці будинку №6 по вул. Сергеєва-Ценського десятками років корис-
тувалися своїми клаптиками землі – дехто на правах оренди, інші – знаходи-
лися в процедурі оформлення земельних ділянок. Попри це, 22 травня 2002 р. 
рішенням Алуштинської міської ради земельну ділянку площею 1,000 га (під 
яку потрапили ділянки мешканців цього будинку) було надано в оренду на 
15 років бізнесовій структурі – громадському об’єднанню громадян “Спор-
тивний клуб “Алустон-98” (далі – “СК “Алустон-98”). При цьому у рішенні 
міськради йшлося про надання в оренду земельної ділянки під будівництво ди-
тячої спортивної бази та стадіону, проте, як було встановлено Уповноваженим з 
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прав людини в ході провадження, на цій ділянці мав будуватися елітний багато-
поверховий готельний комплекс “EUROPE”.

У подальшому “СК “Алустон-98” передав цю земельну ділянку в суборенду 
київській будівельній ПП “Київграндбуд”, яка розпочала там будівництво цього 
готельного комплексу (наразі зведено чотири поверхи!).

Спільною перевіркою Уповноваженого з прав людини та Генеральної про-
куратури України з виїздом до м.Алушти було виявлено численні порушення 
вимог законодавства під час надання в оренду та суборенду міською радою 
земельної ділянки “СК “Алустон-98” та ПП “Київграндбуд”. За її наслідками 
Уповноважений з прав людини та прокуратура АР Крим звернулися до гос-
подарського суду з позовом про визнання недійсними рішення Алуштинської 
міської ради від 22 травня 2002 р. про надання земельної ділянки “СК “Алус-
тон-98”, а також договору оренди зазначеної земельної ділянки.

У 2009 р. Вищим господарським судом України, після трирічного судового 
розгляду,  було постановлено остаточне рішення у цій справі –  визнано недій-
сними згадане рішення Алуштинської міської ради та договір оренди зазначе-
ної земельної ділянки, а також було зобов’язано міськраду та “СК “Алустон-98” 
знести недобудований на спірній земельній ділянці готель.

Тим часом міська рада, яка під час розгляду справи в суді визнала протиправ-
ність своїх дій щодо передачі в оренду “СК “Алустон-98” земельних ділянок 
мешканців будинку №6, запропонувала їм (у т.ч. синові загиблої Валентинові 
Кобелєву) об’єднатися в обслуговуючий кооператив “ЖБК “Орлина гора” та 
як компенсацію отримати поруч з їх будинком рівноцінні відібраним раніше 
клаптики земель.

Такий коператив було створено, і рішенням Алуштинської міської ради 
№28/68 від 6 серпня 2008 р. членам кооперативу було дозволено підготовку 
проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки для кооперативу.

Відтоді минуло понад три роки, а постраждалі люди обіцяну їм земельну ді-
лянку розміром 0,5 так і не отримали. Причиною цього стало створення штуч-
них перешкод відділом Держкомзему в м.Алушті АР Крим у погодженні про-
ектної документації ЖБК “Орлина гора”. Увесь цей час відділом Держкомзему 
в м.Алушті вишукувалися різноманітні причини, щоб відмовити мешканцям 
будинку в погодженні земельної документації.

Тим часом Алуштинська міська рада вже двічі продовжувала строки, відве-
дені на збір документів щодо проекту відведення земельної ділянки, тим самим 
надаючи можливість оформити членам ЖБК “Орлина гора” земельну ділянку.

  У жовтні 2011 р. заявники вкотре звернулися до начальника відділу Держ-
комзему в м.Алушта В.Григалюнаса з проханням погодити проект відведення 
земельної ділянки. Цього разу без будь-яких пояснень  він відмовляється під-
писувати документацію по землевідводу ділянки площею 0,5 га.

На подання Уповноваженого з прав людини голові Державного агентства 
земельних ресурсів України С.Тимченку від 10 листопада 2011 р. з цього пи-
тання, керівник відомства повідомив, що треба членам кооперативу знову по-
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дати відповідні документи, і зобов’язав голову Республіканського комітету із 
земельних ресурсів Автономної Республіки Крим О.Чабанова взяти вирішення 
цього питання під особистий контроль. Провадження Омбудсмана  у цій справі 
триває.

З таким самим чиновницьким саботажем зіткнулися і працівники освіти та 
медицини з м.Ірпеня Київської області при оформленні технічної документа-
ції на земельні ділянки, які їм виділені згідно з рішенням міської ради.

Нефахове, безвідповідальне проведення земельної реформи, законодавче 
невизначення багатьох її положень, зокрема у сфері сільськогосподарського 
виробництва, використання і охорони земель, призвело зрештою до падін-
ня природної родючості ґрунтів та занедбання мільйонів гектарів орних 
земель.

Існуючі механізми володіння, користування і розпорядження земельними ре-
сурсами не дають можливості здійснити перехід земельної власності до госпо-
дарюючих суб’єктів. Процес зміни цільового призначення земель для сільсько-
господарського виробництва, який відповідно до законодавства є пріоритетом 
держави, перейшов до рук спритних ділків і посередників. На цьому заробля-
ють великі гроші, адже при оцінці земельних часток (паїв), не враховують міс-
це розташування, їх потенціал та перспективи розвитку території.

До Уповноваженого з прав людини звернулася Ілона Убоженко з 
с.Петровське Бориспільського району Київської області, яка повідомила про 
нецільове використання земельної ділянки сільськогосподарського призначен-
ня площею 68 га. Агрофірма “Вишеньки”, з якою укладено договір оренди зем-
лі, передає її у суборенду ДП “Українські газони”, а зазначене підприємство 
вирощує газонну траву і зрізає верхній родючий шар землі. Використана площа 
просто заростає бур’янами.

ПП “Науково-дослідна селекційна станція “НАСКО” у с.Чорняка Ка-
ховського району Херсонської області розміщує на орендованій земельній 
ділянці загальною площею 11,74 га, наданій для ведення товарного сільсько-
господарського виробництва, дві артезіанські свердловини, тимчасові споруди, 
тепличне господарство із збірних конструкцій, а не обробляє сільськогосподар-
ську землю відповідно до договору оренди землі.

У 2011 р. до Уповноваженого з прав людини стали частіше звертатися 
громадяни, які повідомляють про факти порушення їхніх конституційних 
прав унаслідок захоплення землі сумнівними приватними фірмами та ком-
паніями, навіть іноземними. Трапляються непоодинокі випадки, коли у го-
нитві за легкою наживою, через різноманітні комбінації та маніпулювання за-
конами, цинічно проводиться розподіл народної власності. Так, 28 мешканців 
с.Лизіне Білокуракинського району Луганської області повідомляють, що ще 
на початку 2009 р. АТ “Луганськмлин” викупило корпоративні права реформо-
ваного колективного сільського господарства СТОВ “Прогрес”. З цього часу 
власники через суди не можуть ні розірвати договори оренди землі, яка не об-
робляється, ні витребувати майно, яке знищується і розпродається.
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На переконання Уповноваженого з прав людини, введення ринку земель 
сільськогосподарського призначення за чинних умов спричинить масове по-
рушення прав людини на землю. Спрощенні умови переведення таких земель 
в інші категорії неодмінно спричинить зменшення кількості родючих земель, 
а визначення земель з метою отримання великого прибутку потребуватиме у 
подальшому значних витрат на вирощування необхідної продукції. Зрештою 
може постати питання продовольчої безпеки країни.

На думку Уповноваженого, введення ринку землі призведе до легалізації 
напівлегально придбаних розпайованих земель. А таких, за даними експертів, 
уже понад 5 млн га, адже, попри мораторій, зокрема через успадкування, дару-
вання, обмін та продаж, вже кожна шоста земельна частка (пай), посвідченого 
сертифікатом, змінили свого власника.

Як засвідчують повідомлення селян з Макарівського району Київської об-
ласті та Ніжинського району Чернігівської області, у багатьох випадках їх, 
насамперед через бідність, фактично спонукають до прихованого продажу пра-
ва на земельну частку (пай) за цінами, які не відповідають реальній цінності 
української землі. Це прихована форма ошукування, обезземелювання укра-
їнських селян.

Підсумовуючи аналіз звернень з цих питань, Уповноважений з прав людини 
змушена константувати, що важливе місце у них знайшло відображення про-
ведення земельної реформи та купівля-продаж сільськогосподарських земель.

У зв’язку з відсутністю досконалих інструментів регулювання ринку земель 
в Україні тимчасово встановлений мораторій (заборона на відчуження земель-
них ділянок сільськогосподарського призначення шляхом їх продажу), що об-
межує права власників земельних ділянок. Тож прийняття нової редакції За-
кону України “Про ринок землі”, в якому виписано деякі особливості обігу 
земель сільськогосподарського призначення (першочерговість, обмеження роз-
міру, вимоги до покупця тощо), без вирішення загальнонаціональних завдань 
не може бути панацеєю від усіх бід.

Водночас без наведення порядку щодо обліку і реєстрації землі та її природ-
них ресурсів і нерухомості, пов’язаної з ними, визначення міських й сільських 
територій, проведення інвентаризації та сертифікації земель і наявних природ-
них ресурсів визначення землі як товару неможливе.

Уповноважений також вважає за необхідне привернути увагу й до інших 
проблем, що призвели до масових порушень прав людини на землю. Так, при 
роздержавленні та приватизації земель колективних сільських господарств не 
було проведено уточнення земель, які передавались у власність. При розпаю-
ванні у вартість і розміри земельної частки (паю) внесені всі види сільськогос-
подарських угідь без урахування їхньої якості, й видані сертифікати на право 
на земельну частку (пай). Це стало причиною втрати точних планово-картогра-
фічних матеріалів сільськогосподарських підприємств та спричинило технічні 
проблеми при видачі державних актів на право власності на земельні ділянки, 
державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на них.
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Уповноважений з прав людини переконана, що для того, щоб унеможли-
вити тіньові схеми обігу землі та усунути посередників, необхідно посили-
ти вимоги до визнання недійсними угод та запровадити кримінальну від-
повідальність за порушення чинного законодавства, зокрема за дії, вчинені 
при відчуженні землі та під час дії мораторію. Також необхідно визнавати 
конфіскованими (повернутими до державної власності) нелегально відчу-
жені або необґрунтовано змінені за цільовим функціональним призначен-
ням земельні частки (паї) незалежно від того, хто ними фактично володіє, 
користується чи розпоряджається.

Має бути також розроблений прогнозований плановий розвиток тери-
торії України, аби запобігти у подальшому значним порушенням земельно-
го законодавства і хаотичному використанню земель, відхиленням від сані-
тарних, екологічних, архітектурних та інших норм і правил.

Уповноважений з прав людини вважає, що ефективне використання 
землі, її природного потенціалу, що конституційно визнано основним на-
ціональним багатством, на користь всіх і кожного з громадян України має 
бути пріоритетом держави.

5.7. Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля

Статтею 50 Конституції України проголошено право кожного громадянина 
на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Проте, як зазначалося у Щорічних 
доповідях Уповноваженого про стан дотримання та захисту прав і свобод, у 
країні протягом багатьох років склалася система нераціонального природо-
користування, яка загрожує вимиранням та біологічно-генетичною дегра-
дацією Українського народу.

В цих умовах держава докладає значних зусиль для виправлення цієї ганеб-
ної ситуації. У вересні 2000 р. Україна приєдналась до Декларації тисячоліття 
ООН, у якій визначено глобальні Цілі розвитку тисячоліття до 2015 р., се-
ред яких сталий розвиток довкілля став для України одним із пріоритет-
них. Розпочата робота по розв’язанню гострих екологічних проблем, що нако-
пичувалися роками в багатьох регіонах України.

Як наслідок, кількість повідомлень про порушення екологічних прав, що 
надходять до Уповноваженого з прав людини протягом останніх років, змен-
шується (з 216 у 2006 р. до 85 у 2011 р.).

Так, за інформацією Закарпатської обласної державної адміністрації, що на-
дійшла до Уповноваженого з прав людини, триває спорудження індивідуальних 
житлових будинків у с.Теребля Тячівського району для жителів смт Солотвино, 
які перебувають у зоні небезпеки – карстових провалів. Головна загроза полягає 
в поширенні однієї з провалин у бік житлового масиву селища. За підрахунка-
ми фахівців, реальна небезпека нависла над 1200 солотвинцями – мешканцями 
майже трьохсот будинків, що опинилися в карстонебезпечній зоні. Стихія на-
сувається також на дві загальноосвітні школи, лікарню, поліклініку, водоканал, 
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об’єкти централізованого водопостачання та водовідведення, лінію електроме-
реж, відділення поштового зв’язку, частину підводного газопроводу високого 
тиску, ділянку автодороги загальнодержавного значення “Мукачево – Рога-
тин”.

За попередніми оцінками, лише на ліквідацію існуючих провалин необхідно 
180–200 млн грн. Загальна ж розрахункова вартість відновлювальних робіт у 
смт Солотвино становить майже 350 млн грн. Про порушення конституційних 
прав на життя та здоров’я пацієнтів алергологічних лікарень і мешканців цьо-
го населеного пункту йшлося в актах реагування Уповноваженого з прав лю-
дини, що направлялися керівництву Кабінету Міністрів України. У роботі по 
будівництву житлового комплексу для солотвинців враховано також пропозиції 
Уповноваженого щодо розробки і реалізації державної програми “Солотвино” з 
метою здійснення комплексу робіт по ліквідації екологічного лиха та відселен-
ня людей із небезпечних територій.

До Уповноваженого з прав людини надходили звернення від мешканців 
м.Севастополя з проханням не допустити будівництво в межах міста ву-
гільного терміналу, що неминуче призведе до екологічної катастрофи та погір-
шення стану здоров’я мешканців. У зверненні повідомлялося, зокрема, що, по-
при експертні висновки кафедри прикладної екології та охорони праці СевНТУ, 
а також роз’яснення Кримської академії наук, розпочато будівництво вугіль-
ного терміналу. Експертна комісія дійшла висновку, що даний проект не може 
бути реалізований у територіальних межах Севастополя, оскільки вугільний 
термінал є об’єктом підвищеної небезпеки, а вугільний пил є вибухонебезпеч-
ним і шкідливим для здоров’я людей.

Тільки завдяки докладеним севастопольською громадськістю, науковими ор-
ганізаціями Криму, народним депутатам України зусиллям та реагуванню Упо-
вноваженого з прав людини ці наміри не були реалізовані.

Розпочато й виконання комплексу природоохоронних заходів, передбачених 
Указом Президента України від 10 лютого 2010 р. №145 “Про оголошення те-
риторії міста Калуша та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району 
Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації”. Про-
вадження Уповноваженого з прав людини у справі про захист прав мешкан-
ців цього регіону на безпечне для здоров’я і життя навколишнє середовище 
триває з 2008 р. У результаті вдалося зменшити ризик екологічної катастрофи. 
Але треба ще видалити та утилізувати десятки тисяч тонн небезпечних від-
ходів гексахлорбензолу, вирішити питання фінансування робіт по відселенню 
мешканців із зон просідання, передбачити кошти на оздоровлення дітей із зони 
екологічного лиха, диспансеризацію населення тощо.

У попередній Щорічній доповіді Уповноваженого з прав людини йшлося про 
критичну ситуацію із забрудненням морської води вздовж Південного узбе-
режжя Криму. За повідомленням Державної Азово-Чорноморської екологіч-
ної інспекції з контролю водних ресурсів Чорного моря, у 2011 р. інспекцією 
проведено близько 3 тис. перевірок дотримання природоохоронного законодав-
ства з охорони водних ресурсів, з них: 82 перевірки поверхневих водних ре-
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сурсів; 908 перевірок морських берегових об’єктів; 1958 перевірок кораблів, 
морських суден та інших плавучих засобів. Було складено 1661 протокол про 
адміністративне правопорушення. За виявлені порушення природоохоронного 
законодавства накладено штрафів на суму 312 832 грн. Пред’явлено 85 позовів 
за забруднення водного середовища на суму 91 820 707 грн.

Проте це не дає підстав Уповноваженому з прав людини оцінити екологічну 
ситуацію в Україні і стан забезпечення конституційних екологічних прав гро-
мадян як задовільні.

Так, на особистому прийомі, що проводився 29 листопада 2011 р. у смт Во-
ловець, жителі с.Гукливий Воловецького району Закарпаття нарікали, що у 
навколишніх горах розкрадаються лісові багатства, скрізь проводяться само-
вільні вирубки. Наслідки масового вирубування лісів можуть бути непередба-
чуваними і проявитися у будь-який час.

На думку спеціалістів, води річок Закарпаття несуть найбільш придатну для 
пиття воду. Але, як констатувалося на виїзному засіданні координаційної ради 
з питань місцевого самоврядування при голові цієї обласної ради у листопаді 
2011 р., “закарпатські села забезпечені централізованим водопостачанням і во-
довідведенням відповідно лише на 14,5 та 0,5%”.

Суттєвою потенційною загрозою правам людини на безпечне довкілля є 
значна кількість накопичених у області отрутохімікатів – 279,8 тис. т на по-
чаток 2011 р. За 9 місяців на переробку було відправлено лише 129 т. Тобто 
розв’язання проблеми у такий спосіб розтягується на тисячоліття.

У січні 2011 р. до Уповноваженого з прав людини надійшов депутатський 
запит народного депутата України Ю.Кармазіна щодо вжиття невідкладних 
заходів реагування з негайного припинення незаконної діяльності ТОВ “Центр 
інноваційно-будівельних технологій” з виробництва продукції, яка забруднює 
навколишнє природне середовище та становить загрозу для життя й здоров’я 
мешканців Дунаївського району Хмельницької області, відновлення поруше-
них конституційних прав територіальної громади вказаного району на безпеч-
не довкілля, усунення порушень вимог чинного законодавства України, забез-
печення неухильного виконання обов’язку держави щодо забезпечення еколо-
гічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України.

У запиті йдеться, зокрема, що, попри протести мешканців району, заборони 
та штрафи з боку регіональних контролюючих органів, ТОВ “Центр інновацій-
но-будівельних технологій” продовжує господарську діяльність з виробництва 
пінополістиролу, отруюючи навколишнє природне середовище. Люди переко-
нані, що саме шкідливе виробництво стало причиною масових хвороб у міс-
течку, що підтверджується головним лікарем Дунаївської центральної районної 
лікарні, а також перевіркою Хмельницької обласної санітарно-епідеміологічної 
станції.

З метою захисту прав мешканців Дунаївського району Хмельницької області 
на безпечне для життя і здоров’я довкілля та відповідно до ст.17 Закону Украї-
ни “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” відкрито про-
вадження Уповноваженого.
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Спільним наказом по управлінню охорони здоров’я Хмельницької ОДА та об-
ласної санепідстанції 26 січня 2011 р. було створено комісію для вивчення при-
чиново-наслідкового зв’язку між рівнями захворюваності жителів м.Дунаївці 
та виробничою діяльністю згаданого господарського товариства. За результата-
ми її роботи такого зв’язку не встановлено. Проте питання дотримання еколо-
гічних прав мешканців міста залишається актуальним і продовжує перебувати 
на контролі Уповноваженого з прав людини.

Моніторинг Омбудсмана України свідчить, що забруднення атмосфер-
ного повітря залишається важливою проблемою для держави, оскільки 
річна концентрація пилу, оксидів азоту, діоксиду сірки, формальдегіду та 
інших речовин у багатьох містах перевищує встановлені норми.

За даними державної статистичної звітності, основними забруднювачами ат-
мосферного повітря є підприємства переробної і добувної промисловості та 
підприємства електро- і теплоенергетики.

Тільки у січні–березні 2011 р. від стаціонарних джерел забруднення у повітря 
надійшло 1,1 млн т шкідливих речовин, що на 59,6 тис. т, або на 5,5%, більше, 
ніж за відповідний період попереднього року. У сумарній кількості шкідливих 
речовин, що потрапили в атмосферу, викиди метану та оксиду азоту, які на-
лежать до парникових газів, становили відповідно 213,0 та 3,7 тис. т. Крім цих 
речовин, у І кварталі 2011 р. в атмосферу було викинуто 53,0 млн т діоксиду 
вуглецю, який також впливає на зміну клімату.

Уповноважений з прав людини переконана, що основними проблемами, 
які спричиняють незадовільний стан атмосферного повітря, є:

– невиконання підприємствами-забруднювачами у встановлені терміни 
заходів щодо зниження обсягів викидів до нормативного рівня;

– низькі темпи впровадження сучасних технологій очищення викидів;
– відсутність санітарно-захисних зон між промисловими та житлови-

ми районами;
– недостатнє фінансування заходів зі скорочення викидів у атмосферне 

повітря на державному та місцевому рівнях;
– знищення зелених зон у межах населених пунктів;
– постійне збільшення кількості автомобілів.
Однією з умов сталого розвитку довкілля є збільшення лісистості терито-

рій, розширення мережі природних заповідників, біосферних заповідників та 
національних природних парків, збільшення загальної площі природно-запо-
відного фонду України. Проте, як наголошувалося у попередніх Щорічних 
доповідях Уповноваженого з прав людини, цьому процесу перешкоджають 
проблеми, пов’язані із відсутністю закріплених на місцевості меж об’єктів 
природно-заповідного фонду, повільні темпи встановлення в натурі (на міс-
цевості) прибережних захисних смуг водних об’єктів, а також відсутність 
належного державного контролю за використанням земельних ділянок, що 
дає можливість органам місцевої влади тлумачити на власний розсуд зе-
мельне законодавство.
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Це призводить до незаконної забудови земель рекреаційно-оздоровчого 
призначення, водоохоронних і прибережних захисних смуг на узбережжях 
морів та річок. Такий висновой підтверджується, зокрема, провадженням 
Уповноваженого з прав людини у справі про порушення конституційних 
прав людини на користування історичною, культурною, природною спад-
щиною Українського народу – парками – пам’ятками садовопаркового мис-
тецтва Південного узбережжя Криму.

Вивченням цього питання безпосередньо на місці особисто Уповноваженим 
з прав людини, працівниками Секретаріату, із залученням фахівців з питань 
охорони природного середовища і землекористування встановлено, що пар-
кам – пам’яткам садово-паркового мистецтва Південного узбережжя, яким ще 
у 60-х роках минулого століття Радою Міністрів Української РСР надано статус 
національних, загрожує поступове знищення.

Майже третину території всесвітньо відомих Лівадійського, Масандрів-
ського та Місхорського парків передано юридичним та фізичним особам у 
довгострокову оренду та під приватну забудову. Місхорський парк узагалі опи-
нився під загрозою знищення у зв’язку з виділенням Кореїзькою селищною 
радою його земель під приватну забудову та гаражі. Місцеві можновладці на-
магаються відібрати територію у самому центрі цього парку. Під довгостроко-
ву оренду, а фактично – у приватне користування передаються останнім часом 
тисячі гектарів унікальних заповідних лісів, береги озер і річок!

Людей фактично позбавляють права на користування природними багатства-
ми, які за Конституцією України належать усьому Українському народу. Вла-
да відверто нехтує вимогами Орхуської конвенції, яка передбачає обов’язкову 
участь громадськості у прийнятті рішень з питань довкілля.

Парламентська асамблея Ради Європи у рекомендаціях №1885 від 2009 р. 
зазначає про зобов’язання держави забезпечити життя людині у здоровому 
навколишньому середовищі. Забезпечення цього полягає не лише у зменшен-
ні забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів, збереження лісів, а й то-
лерантному ставленні суспільства до тварин, що не утримуються людиною, але 
перебувають в умовах, повністю  або частково створених діяльністю людини. 
У зв’язку з цим Уповноважений вважає за необхідне привернути особливу 
увагу до поширення такого явища в Україні, як жорстоке поводження з без-
притульними тваринами.

Небезпека цього явища, на думку Омбудсмана України, полягає в тому, що 
жорстокість, проявлена щодо тварин, стає нормою поведінки, поширюється і 
на взаємини з людьми, відіграє негативну роль у формуванні духовного світо-
гляду дитини. Відомо, що прояви жорстокості до тварин можуть обернутися 
садизмом стосовно людей. 

Аналіз ситуації  з безпритульними тваринами свідчить, що приватні особи, 
групи людей, громадські і благодійні організації не мають скоординованих дій, 
а держава не підтримує і не розвиває діяльність у цьому напрямі. У результаті 
занепадають моральні засади суспільства щодо ставлення до тварин. Недарма 
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помірковані європейці прийняли доброзичливе або хоча б толерантне ставлення 
до тварин як суспільну норму. Отже, решта країн світу, й європейські зокрема, 
імплементувавши у своє законодавство вимоги, зокрема і Європейської конвенції 
про захист тварин при міжнародних перевезеннях 1971 р., додали й власні.

Так, у Німеччині права тварин гарантовано Конституцією держави, зокрема, 
статтею, якою державу зобов’язано поважати честь і гідність не лише людини, а 
й тварини. У Швейцарії з 2008 р. діє закон про права тварин, який детально ре-
гламентує поводження з дикими і домашніми тваринами. Однією з причин при-
йняття такого закону стала зміна поглядів швейцарців щодо ставлення до без-
притульних  тварин, яка розглядається європейською спільнотою як глобальна 
екоетична проблема – проблема безправ’я природи. Мета законів, прийнятих 
стосовно охорони довкілля, захисту тварин – зменшити страждання живого. 
Ці закони підштовхують до добра й співчуття до всього живого, закони, в яких 
живе постає не об’єктом регулювання, а цінністю. Тільки тому, що воно – живе.

Омбудсман з прикрістю констатує, що в Україні, за винятком деяких міст, зо-
крема м.Києва, єдиним методом регулювання чисельності безпритульних тва-
рин є жорстокі методи їх знищення. Тривають вилов, масові  відстріли, отру-
єння, і це попри те, що Законом України “Про захист тварин від жорстокого 
поводження” всі ці способи заборонені. Відповідно до цього Закону регулю-
вання чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але пе-
ребувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, 
мають здійснюватися методами біостерилізації. 

Певним прикладом розв’язання цієї проблеми можна назвати в останній час 
столицю України, де новою Київською міською держадміністрацією було про-
ведено низку заходів, зокрема, прийнято міську програму регулювання чисель-
ності бездоглядних тварин гуманними методами. У 2011 р. у місті була удвічі 
збільшена кількість біостерилізованих безпритульних тварин, засновано кілька 
товариств захисту тварин; раніше побудовано два великих притулки – у Госто-
мелі та Ясногородці; створено сайти, які координують волонтерську роботу та 
взаємодопомогу всіх бажаючих. 

Резонансного значення ця проблема набуває напередодні проведення в Укра-
їні чемпіонату з футболу “Євро–2012”. Міжнародна громадськість пильно сте-
жить за станом справ щодо розв’язання проблем безпритульних тварин. Тому 
задля розв’язання цієї надзвичайно важливої проблеми Уповноважений вважає 
необхідним об’єднати зусилля органів державної влади, місцевого самовряду-
вання, національних і міжнародних зоозахисних організацій, а також увесь во-
лонтерський рух.

Омбудсман України переконана, що право громадян на безпечне для жит-
тя і здоров’я довкілля може бути забезпеченим тільки в разі суворого дотри-
мання національного законодавства у сфері екологічних прав та міжнарод-
них документів, ратифікованих країною. Державне управління у сфері охо-
рони довкілля та використання природних ресурсів має підпорядковуватися 
виключно державним інтересам, а не інтересам приватного капіталу.
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6. ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ

Захист прав дитини є пріоритетом у щоденній діяльності та предметом осо-
бливої турботи Українського Омбудсмана. Протягом усього терміну існування 
інституції Уповноваженого з прав людини нею реалізується принцип – права 
людини починаються з прав дитини.

2011 р. був роком 20-річниці ратифікації Україною Конвенції ООН про 
права дитини, яка набула чинності для нашої країни 27 вересня 1991 р. 
З цієї нагоди Верховній Раді України з ініціативи Омбудсмана України було 
представлено Спеціальну доповідь Уповноваженого з прав людини “Стан 
дотримання та захисту прав дитини в Україні”* як результат системного 
багаторічного моніторингу, зокрема на основі звернень до Омбудсмана дітей та 
в інтересах дітей.

У січні 2011 р. ця Спецдоповідь Омбудсмана України була представлена 
членам Комітету ООН з прав дитини під час періодичного звіту України 
про виконання зобов’язань, взятих у зв’язку з ратифікацією Конвенції ООН 
про права дитини. Її англомовний текст розміщено на сайті Ради ООН з 
прав людини**.

5 квітня 2011 р. Верховна Рада України 282 голосами депутатів усіх парла-
ментських фракцій прийняла постанову за Спеціальною доповіддю Уповно-
важеного з прав людини, рекомендувавши органам влади і місцевого самовряду-
вання вжити заходів з метою належного забезпечення прав дитини в Україні.

18 квітня 2011 р. Кабінетом Міністрів України надане доручення 
№18864/1/1-11 міністерствам, вищим органам виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським 
державним адміністраціям щодо вжиття заходів з метою забезпечення прав ди
тини відповідно до міжнародних стандартів, зокрема Конвенції ООН про права 
дитини.

14 січня 2011 р. відбулась зустріч Уповноваженого з прав людини з Прези-
дентом України В. Януковичем, під час якої Омбудсманом привернута увага до 
захисту прав найбільш уразливих категорій дітей. За результатами цієї зустрічі та 
на пропозицію Уповноваженого з прав людини 8 квітня 2011 р. Президент надав 
конкретні доручення органам влади з актуальних проблем реалізації Конвенції 

* http://www.ombudsman.gov.ua/images/stories/07022011/S_Dopovid_4.pdf
** http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/HRC/16/NI/5 
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ООН з прав дитини, зокрема, щодо забезпечення житлових прав дітейсиріт та 
осіб з їх числа, залучення представників бізнесу до вирішення цього питання; 
створення необхідних умов для нормальної життєдіяльності та розвитку дітей, 
які перебувають у закладах виконання покарань; удосконалення механізму за-
хисту прав неповнолітніх шукачів притулку тощо.

Моніторинг Омбудсмана України свідчить, що з метою по ліпшення соціаль-
ного захисту дітей, створення необхідних умов для реалізації їхнього права на 
родинне виховання Верховною Радою України в 2011 р. прийнято низку законів 
України, ратифіковано Європейську конвенцію про усиновлення (переглянуту), 
виконуються загальнодержавні та регіональні програми в за значеній сфері тощо. 

Посилення уваги держави щодо охорони дитинства сприяло закріпленню по-
зитивних тенденцій, зокрема, щодо зменшення протягом 2011 р. більш ніж 
на одну тисячу кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать ківського 
піклування; збільшення кількості дітей під опікою та охоплених сімейними 
формами виховання на 2,4 % проти 2010 р. та на 63 дитя чих будинки сімей-
ного типу; забезпечення переваги майже у 2,2 раза національного усиновлен-
ня над іноземним; зменшення кількості відмов від новонароджених тощо.

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту направило Уповно
важеному з прав людини узагальнену інформацію стосовно реалізації висновків 
і пропо зицій, викладених у Спеціальній доповіді Омбудсмана України “Стан 
дотримання та захисту прав дитини в Україні. Керівництвом Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міської 
державних адміністрацій також надіслані Омбудсману України інформації про 
вжиті заходи. Їх аналіз дає підстави для висновку, що органами влади в регіонах 
формується система забезпечення прав дитини, напрацьовано позитивний до-
свід, який має бути поширений у всій країні.

Зокрема, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Володимир 
Кон стан тинов поінформував, що влітку 2011 р. оздоровлено 70% кримських 
дітей. Особлива увага приділена дітям уразливих груп, зокрема, оздоровлено всіх 
дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також безпритуль-
них та бездоглядних дітей, 70% дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей. 

Голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига поінформував, що 
в регіоні приділяється значна увага профілактиці правопорушень серед неповно
літніх, проводяться спільні робочі заходи з метою запобігання дитячій бездо
глядності та безпритульності. Активізації роботи органів місцевої влади у зазна
ченому напрямі сприяє виконання розпорядження голови облдержадміністрації 
“Про поліпшення в області стану соціальноправового захисту дітей”.

За повідомленням Волинської обласної державної адміністрації, керівни-
цтвом постійно контролюються питання реалізації прав дитини. Протягом лис-
топада–грудня 2011 р. проводилися співбесіди заступника голови облдержад-
міністрації з головами райдержадміністрацій, міськими голами, керівниками 
служби у справах дітей, відділів у справах сім’ї та молоді, директорами центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, аналізується стан дотримання прав 
дітей і намічені основні завдання та конкретні заходи на 2012 р.
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З інформації Донецької облдержадміністрації вбачається, що основними 
напрямами в її діяльності в зазначеній сфері є забезпечення кожної дитини най-
більш досконалими медичними послугами, вживаються заходи щодо припинен
ня тенденції скорочення дитячого населення області, яке за роки незалежності 
зменшилося на 36,6% – з 1091,6 тис. до 694,9 тис. дітей. При цьому частка дітей 
у структурі населення зменшилася з 20,5% до 14,5%. Тому активно реалізують-
ся обласна комплексна програма “Молодь. Сім’я. Діти” та Державна програма 
“Репродук тивне здоров’я нації” на період до 2015 р.

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк поінфор-
мував Уповноваженого з прав людини, що в області особлива увага приділяєть-
ся дітям, які перебувають в інтернатах. За кожним із закладів для дітей сфери 
управління освіти запроваджено особистий патронат голів районних державних 
адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад (обласного підпорядкування), 
керівників правоохоронних органів для надання шефської допомоги. 

За повідомленням голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергія 
Ларіна, у 2011 р. майже повністю вдалося охопити дошкільною освітою дітей 
п’ятирічного віку, залишаються стабільно високими показники залучення дітей 
до позашкіль ної освіти, зокрема, 13,5% дітей області є вихованцями дитячо
юнацьких спор тивних шкіл.

Голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Круглов поінформував, 
що Спеціальну доповідь Уповноваженого з прав людини ретельно вивчено та 
проаналізовано облдержадміністрацією, її відповідними підрозділами і взято до 
відома та неухильного виконання. З метою координації діяльності державних та 
недержавних установ і організацій в інтересах дітей, підвищення рівня їхньої 
захищеності створено координаційну раду з питань захисту прав дітей.

За повідомленням голови Тернопільської облдержадміністрації Валентина 
Хоптяна, в області 3,5 тис. дітей залишилися без догляду, оскільки батьки ви-
їхали на заробітки за межі України. Для розв’язання проблеми бездоглядності 
таких дітей за ними закріплені громадські опікуни. У 598 сільських та селищних 
радах призначено уповноважених з прав дитини на громадських засадах.

В інформації, наданій Харківською облдержадміністрацією, йдеться про 
проблеми призначення офіційного представника та влаштування до закладів со-
ціального захисту дітей без супроводу дорослих, які прибули в Україну з країн 
Африки та Сходу. Виконання рекомендацій Уповноваженого з прав людини щодо 
забезпечення прав таких дітей перебувають на контролі облдержадміністрації.

Водночас зростання кількості звернень до Уповноваженого з прав людини, які 
надходять в інтересах дітей та від самих дітей, свідчить про те, що їхні права 
повною мірою не захищені, проблеми, на яких наголошувалося у Спецдоповіді 
Уповноваженого, залишаються актуальними. 

У 2011 р. до Омбудсмана України звернулося майже 3 тис. осіб щодо по-
рушення прав дітей. Порівняно з попереднім роком кількість звернень з цих 
питань зросла майже на 50 %. 22 % звернень, або кожне п’яте, було безпосеред-
ньо від дитини (табл. 6.1).
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За минулий рік більш ніж удвічі збільшилася кількість звернень до Уповно-
важеного з прав людини щодо права на отримання соціальної допомоги сім’ям з 
дітьми та забезпечення дитячими установами, на 20,3% – права на усиновлення, 
опіку та піклування, на 17,9% – на одержання аліментів.

На жаль, як і раніше моніторинг Уповноваженого з прав людини свідчить, що 
найгострішими залишаються проблеми забезпечення права дитини на життя та 
охорону здоров’я, подолання дитячої бідності, безпритульності та бездогляд-
ності, соціального сирітства, насильства стосовно дітей тощо. 

Право дитини на життя та охорону здоров’я 

Інтегрованим показником, що характеризує ефективність системи охо-
рони здоров’я країни та рівень її соціально-економічного розвитку, є по-
казник смертності дітей віком до одного року. Попри певну позитивну тен-
денцію протягом останніх п’яти років щодо зменшення смертності українських 
дітей зазначеного віку, цей показник залишається високим. За січень–листопад 
2011 р., як і в попередньому році, він становив 9,1 на 1000 новонароджених. 
Це значно перевищує показники дитячої смертності у таких країнах, як Сінгапур 
(2,3), Японія (2,6), Швеція (2,8), Франція (3,6), Куба (4,8), Канада (5,0). У на-
ших сусідів – у Російській Федерації за 11 місяців 2011 р. малюкова смертність 
становила 7,3 на 1000 новонароджених. 

У деяких регіонах України протягом останніх років спостерігається значне 
перевищення загальноукраїнських показників малюкової смертності. Зокрема, за 
11 місяців 2011 р. у Кіровоградській області зазначений показник становив 13,2, у До-
нецькій – 11,4, Вінницькій та Закарпатській – 10,5, Херсонській – 10,4 (рис. 6.1).

Як свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України, завдяки запрова-
дженню сучасних перинатальних технологій з 1991 р. до 2011 р. на 40% зни-
зилась захворюваність новонароджених, з 33% до 70% збільшилась кількість 
нормальних пологів, з 80% до 5% знизилось медикаментозне навантаження під 
час пологів.

Таблиця 6.1. Кількість звернень до Уповноваженого з прав людини щодо 
захисту прав дитини у 2010–2011 рр.

2010 р. 2011 р. % до 2010 р.

Усього 900 1323 147,0

У тому числі:
право на забезпечення дитячими установами 16 34 212,5

право на усиновлення, опіку та піклування 64 77 120,3

право на житло 108 99 91,7

право на одержання аліментів 145 171 117,9

право на соціальну допомогу сім’ям з дітьми 210 500 238,1
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Водночас упродовж останніх років зберігається тенденція щодо погіршення 
стану здоров’я українських дітей, зумовлена впливом різних негативних фак-
торів соціальноекономічного, екологічного та психоемоційного характеру. За 
даними Національної академії медичних наук України, рівень захворюваності 
дітей зростає – 80% випускників шкіл мають хронічні захворювання. На різ-
них медичних форумах, що відбувались у 2011 р., зокрема, педіатрів, з питань 
збереження здоров’я дітей тощо, медики зазначали, що кожен сучасний школяр 
має однудві хронічні хвороби, а повністю здорових дітей в країні майже немає. 

На жаль, в останні роки збільшилась кількість повідомлень про факти смер-
ті дітей під час навчального процесу, передусім на уроках фізкультури. За 
даними засобів масової інформації, по чотири такі смерті трапились у 2010 р. 
та 2011 р. Причиною їх був поганий стан здоров’я школярів, а також неналежне 
виконання обов’язків педагогічними та медичними пра цівниками у загально-
освітніх школах м. Києва, Донецької, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тер-
нопільської, Чернівецької областей. Так, восьмикласник навчально-виховно-
го комплексу с.Хряцька Герцаївського району Чернівецької області Мар’ян 
Минзату помер 18 жовтня 2011 р. після кросу на уроці фізкультури. Хлопець 
мав діагноз вегетосудинна дистонія, надав медичну довідку про проходження 
уроків фізкультури у спецгрупі з меншими навантаженнями, але це школою не 
було враховано. Наразі Герцаївським районном судом розглядається криміналь-

Рисунок 6.1. Смертність дітей в Україні віком до одного року (на 1000 ново
на род же них) у 2011 р. 
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на справа стосовно директора та вчителя фізичної культури за ознаками складу 
злочину, передбаченого ч.2 ст.137 Кримінального кодексу України – неналежне 
виконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що 
спричинило смерть неповнолітнього.

Уповноважений з прав людини вважає, що проблема слабкого здоров’я ді-
тей набуває в Україні загрозливого характеру. На погіршення стану здоров’я 
дітей, зокрема учнів загальноосвітніх шкіл, впливають якість та спосіб життя, 
харчування, яке в багатьох родинах з дітьми через бідність є недостатнім, не-
збалансованим та неякісним, велике фізичне та психоемоційне навантаження в 
школі та незначна фізична активність, а також недостатній рівень медичних про-
філактичних оглядів та недоступність програм оздоровлення для кожної дитини.

Омбудсман України переконана, що пропаганда здорового способу життя, 
загальне підвищення якості життя родин з дітьми, зокрема, щодо доступу 
до якісних медичних послуг, приведення у відповідність із рекомендаціями 
Національної академії медичних наук України навчального навантаження  в 
загальноосвітніх школах сприятимуть покращенню стану здоров’я дітей.

Торік в країні внаслідок порушення графіка закупівель виникла проблема із 
забезпеченням вакцинами для проведення щеплень дітям. До Уповноваженого 
з прав людини надходили звернення з Житомирщини, Луганщини, Херсонщини 
та інших регіонів від батьків щодо забезпечення права їхніх дітей на вакци-
націю. Зокрема, Світлана Зозуля з Луганської області повідомила, що через 
відсутність вакцини не змогла зробити щеплення донечці Олі, а без довідки про 
це дитина не потрапила до дитсадка. Після реагування Уповноваженого з прав 
людини право дитини на здобуття дошкільної освіти було поновлене.

Водночас до Уповноваженого з прав людини надходить чимало звернень від 
батьків, які відмовляються від щеплення дітей за переконаннями або у зв’язку 
з можливим погіршенням стану їхнього здоров’я через неякісну вакцину, щодо 
недопущення дітей до дитячих садочків та порушення права дитини на освіту.

Омбудсман України вважає, що держава повинна виконувати свої 
зобов’язання, забезпечуючи вчасне вакцинування дітей, не допускати пору-
шення графіка проведення щеплень, а також безпечність та якість вакцини. 
Уповноважений з прав людини підтримує прийняття у першому читанні 
законопроекту голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони 
здоров’я Т. Бахтеєвої, яким замість заборони вводиться норма, яка дозволить 
тимчасово обмежити відвідування нещепленими дітьми дитячих садків у 
період неблагополучної епідемічної ситуації. Запровадження цієї норми вре-
гулює суперечності між добровільністю вакцинації та забезпеченням права 
дитини на освіту. 

Моніторинг Уповноваженого з прав людини свідчить про порушення прав 
онкохворих дітей, які потребують лікування за кордоном, на рівний доступ до 
медичної допомоги. За даними МОЗ України, щороку в Україні від 600 до 800 
дітей потребують трансплантації кісткового мозку (з них близько двох третин  
потребують саме донорської трансплантації), у тому числі й від неродинного 
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донора. Нерегулярне та нерівномірне надходження коштів з держбюджету при-
зводить до утворення черги на оплату цих послуг. Попри це, комісія МОЗ України 
з питань направлення на лікування за кордон, ігноруючи інтереси онкохворих 
дітей, які перебували у черзі й потребували негайного лікування, неодноразово 
зловживала правом розподілу коштів та позачергово лікувала людей, серед яких 
були співробітники міністерства та їхні родичі. Це було встановлено перевіркою 
Генеральної прокуратури України за зверненням до Уповноваженого з прав лю-
дини президента благодійного фонду «Допомога онкохворим дітям» Валентини 
Маркевич. Омбудсман вважає, що у такому чутливому питанні, як спасіння 
життя важко хворої дитини мають бути забезпечені прозорість та висо-
кий рівень відповідальності членів зазначеної комісії. 

Уповноважений з прав людини здійснює постійний моніторинг стану до-
тримання прав дітей в Україні на життя та забезпечення їх захисту від 
будь-яких проявів насильства.

Одним із найжахливіших проявів насильства є намагання жінки у будь-який 
спосіб позбутися своєї новонародженої дитини. Непоодинокими є випадки, 
коли жінки приховують вагітність, народжують дітей поза медичними закладами, 
часто в антисанітарних умовах, і залишають немовлят будьде напризволяще, 
що призводить до їх загибелі. У засобах масової інформації повідомляється не 
тільки про покинутих малюків, а й про жорстокі їх вбивства. За даними МВС 
України, у 2010 р. порушено 14 кримінальних справ за ст.117 Кримінально 
кодексу України за умисне вбивство матерями своїх новонароджених дітей, у 
2011 р. – 20 кримінальних справ. За інформацією Міністерства юстиції України 
на запит Уповноваженого з прав людини, у 2010 р. зареєстровано 184 покинуті 
та знайдені дитини – найбільше в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій об-
ластях та в м. Києві. 

За цих умов Уповноважений з прав людини підтримує місцеві ініціативи щодо 
відкриття «вікон життя», де матері на умовах анонімності можуть зали-
шити немовля, надавши йому шанс жити. Це є проявом гуманного ставлення 
до розв’язання проблем дітей, які з тих чи інших причин стали не бажаними в 
родині.

У 2009 р. уперше в Україні “вікно життя” було відкрите у м. Львові. За даними 
Омбудсмана, життя трьох діток було врятоване, за однією дитиною повернулися 
батьки та забрали додому в сім’ю. Наразі такі “вікна життя” функціонують у 
м.Києві, Вінницькій, Дніпропетровській та Тернопільській областях. Їх фінан-
сують переважно релігійні та благодійні організації. У червні 2011 р. “вікно 
життя” також було відкрите у м.Рівному при пологовому будинку. Це важливо, 
оскільки за півтора року до його відкриття на Рівненщині було викинуто вісьмох 
новонароджених, трьох із яких – убито. 

Уповноважений з прав людини переконана, що запобіганню насильства над 
новонародженими може сприяти поширення у всіх регіонах досвіду ство-
рення таких “вікон життя”. Держава має брати на себе фінансування їх 
функціонування та активно роз’яснювати наслідки залишення дітей. При 
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цьому необхідно широко надавати інформацію про “вікна життя”, зокрема 
через ЗМІ, особливо поширювати її серед сільського населення, молодих ді-
вчат із малозабезпечених родин та сімей, що опинились у складних жит-
тєвих обставинах.

Право на достатній життєвий рівень

Найбільше від бідності потерпають родини з дітьми. На жаль, бідність в 
Україні має дитяче обличчя. 

Навіть зростання обсягів надання державної допомоги сім’ям з дітьми та кіль
кості сімей, які її отримують, виявилося недостатнім для забезпечення гідного 
рівня їх життя, особливо багатодітних та неповних сімей. 

Так, до Уповноваженого з прав людини за допомогою звернулися О.Кириченко 
з Сумської, О.Жабчик з Рівненської, П.Мулярова з Луганської, А.Скринська з 
Київської областей та інші, оскільки їм було відмовлено в призначенні пенсії 
на дітей у зв’язку із втратою годувальника через відсутність у годувальників 
необхідного стажу, який вони не змогли отримати з об’єктивних причин. З ме
тою подолання дискримінації дітей на призначення державної допомоги через 
зазначені обставини було відкрите провадження, у рамках якого Уповноважений 
з прав людини звернулася до керівництва Міністерства праці та соціальної по-
літики України. Зрештою, 16 червня 2011 р. Верховною Радою України прийнято 
Закон України “Про вне сення змін до деяких законів України щодо вдоскона-
лення порядку надання до помоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим верствам 
населення та покращення їх соціального захисту”, яким встановлене право на 
призначення на таких дітей державної допомоги. 

Омбудсманом України вживаються заходи й щодо захисту на передбачені за-
коном пільги тих багато дітних сімей, у яких виховуються діти від різних бать-
ків і матерів. Так, до Уповно важеного з прав людини звернулася Л.Кісельова з 
м.Львова, якій було відмовлено у видачі посвідчень членів багатодітної сім’ї, на 
підставі яких призначаються відповідні пільги. Попри те, що троє дітей, серед 
яких одна дитина – інвалід, постійно проживають із заявницею і зареєстровані 
в її квартирі, міським управ лінням у справах сім’ї, молоді та спорту цій родині 
було відмовлено у визна ченні статусу багатодітної, оскільки однією із дітей, що 
виховуються в родині, є дочка заявниці від першого шлюбу. 

Такі звернення надходили й з інших регіонів України. Як засвідчив моніто-
ринг Уповноваженого з прав людини, зазначена проблема виникла у зв’язку з 
роз’ясненнями, які надійшли до місцевих управлінь соці ального захисту від 
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 16 лютого 2010 р. 
№ 4.1/1562. Відповідно до цього документа сім’ї, утворе ні шляхом повторного 
шлюбу батьків без усиновлення дітей, не мали права на отримання посвідчень 
багатодітних сімей, а відтак і на пільги. 15 грудня 2010 р. було направлене по-
дання Уповноваженого з прав людини міністрові освіти і науки, молоді та спорту 
України Д.Табачнику щодо забезпечення рівних прав багатодітних сімей на на-
лежний соціальний захист. 
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З метою поновлення права дітей з таких сімей цим міністерством був підго
товлений законопроект про внесення змін до ст.1 Закону України “Про охорону 
дитинства” щодо поняття “багатодітна сім’я”, який був прийнятий Верховною 
Радою України 16 червня 2011 р. Змінами вста новлено, що “багатодітна сім’я – 
сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, 
разом проживає та виховує трьох і біль ше дітей, у тому числі кожного з по-
дружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і 
більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї вклю-
чаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загально-
освітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення 
навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років”.

Уповноважений з прав людини, підтримуючи послідовну державну політику 
на збільшення допомоги на дітей особливо вразливим категоріям родин – оди-
ноким матерям (батькам), вважає, що загальний розмір цієї допомоги не до-
зволяє забезпечити дітей у цих родинах найнеобхіднішим. Так, у грудні 2011 р. 
розмір допомоги на дітей до 6 років одиноким матерям (батькам) становив від 
261,0 грн до 435,0 грн (залежно від врахування доходу сім’ї) та був збільшений  
протягом року лише на 6,6 %. При цьому фактичний розмір прожиткового міні-
муму для цієї категорії дітей у грудні становив 1004 грн, що на 17,7 % перевищує 
затверджений у Законі про Державний бюджет України на 2011 р. розмір про-
житкового мінімуму. Звернення одиноких матерів до Омбудсмана свідчать, що 
нормативноправові механізми визначення права одинокої матері на допомогу в 
більших розмірах є вкрай складними та такими, що створюють перешкоди для 
її призначення. Одинока мама однорічної дитини Юлія Рябуха з Харківської 
області у зверненні до Уповноваженого з прав людини зазначає: “Собрала все 
справки, отдала в собес, попросила, чтоб мне все объяснили. Мне никто ничего 
не объяснил, на меня начали кричать, угрожать, сказали, что никакого пере-
расчета делать не будут. Сказали, что скажи спасибо, что тебе и столько 
платят (300 грн). Я не могу прожить на эти деньги со своим ребёнком, дохода 
у меня нет, помочь мне некому!”. За оперативними даними Міністерства 
соціальної політики, з 584,2 тис. одержувачів допомоги на дітей одиноких 
батьків 90,4 % одержують її у мінімальному розмірі.

За цих умов не можуть не викликати справедливого обурення заяви, які лу-
нають останнім часом, особливо від Уповноваженого Президента України 
з прав дитини Юрія Павленка, щодо нібито зловживання жінками стосовно 
встановлення статусу одинокої матері, які за своїм змістом є дискримінаційними. 
Такі заяви є порушенням ст.32 Конституції України, відповідно до якої ніхто не 
може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя. Крім того, відпо-
відно до ст.141 Сімейного кодексу України мати, батько мають рівні права та 
обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі між 
собою. Статтею 128 цього Кодексу визначено, що особа, яка вважає себе батьком 
дитини, може пред’явити судовий позов про визнання батьківства.
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Щодо унеможливлення зловживань при встановленні статусу одинокої матері 
ще у грудні 2006 р. за сприяння Уповноваженого з прав людини Верховна Рада 
України внесла відповідні зміни до ст.122 Сімейного кодексу України, відповідно 
до яких “подружжя, а також жінка та чоловік, шлюб між якими припине-
но, у разі народження дитини до спливу десяти місяців після припинення їх 
шлюбу, мають право подати до органу державної реєстрації актів цивільного 
стану спільну заяву про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком 
дитини. Така вимога може бути задоволена лише у разі подання іншою осо-
бою та матір’ю дитини заяви про визнання батьківства”. Зазначені зміни 
поставили перепони штучному отриманню статусу одинокої матері.

Стосовно ж загальної тенденції щодо збільшення частки дітей, народжених 
жінками, які не перебували у зареєстрованому шлюбі (за роки незалежності 
України їх кількість зросла майже удвічі), то це пов’язано із комплексною про-
блемою кризи інституту сім’ї, яка потерпає під тиском економічної нестабіль-
ності, безробіття, деградації монофункціональних міст та багатьох сільських 
населених пунктів, від тривалої вимушеної міграції матерів та батьків, у пере-
важній більшості за кордон тощо.

Омбудсман України переконана, що проблема забезпечення права кожної 
дитини на достатній життєвий рівень потребує комплексного підходу, за-
провадження спеціальних програм, які б максимально враховували індивіду-
альні особливості кожної родини, підвищення розмірів державної допомоги 
на дітей, а також оцінки ефективності дій органів влади за реальним по-
кращенням умов та якості життя родин з дітьми.

Право на сімейне виховання та захист дітейсиріт та дітей, позбав
ле них батьківського піклування

Найгострішою проблемою в Україні наразі є забезпечення права дитини на 
родинне виховання. У зверненнях до Омбудсмана України громадяни повідомля-
ють про зловживання окремими органами опіки та піклування повноваженнями 
на віді брання дітей від батьків та позбавлення батьківських прав. Звернення 
про необґрунтоване вилучення дітей із сім’ї надійшли з Київської, Херсонської, 
Чернівецької та інших областей. Так, здійснюється провадження Уповноваже-
ного з прав людини щодо захисту права багатодітної матері Тетяни Ноур  
з Одещини, у якої через бідність та конфлікт з представни ками місцевої 
влади відібрано шістьох малолітніх дітей. Їхній однокімнатний будиночок 
напівзруйнований, але самостійно створити умови для дітей через матеріальну 
скруту жінка не в змозі. Діти перебувають в трьох інтернатних закладах у різ
них районах області, тому мати не може їх постійно відвідувати. Шестеро дітей 
тужать за родиною, жінка від безвиході ладна накласти на себе руки. Фахівця ми 
Секретаріату Уповноваженого з прав людини надається постійна підтримка й 
допомога Тетяні. Уповноваженим з прав людини надіслане подання голові Одесь-
кої обласної державної адміністрації з проханням сприяти вирішенню життєво 
важливого житлового питання, щоби повернути дітей до родини. 
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Уповноважений з прав людини стурбована тим, що кожного року тисячі бать-
ків позбавляють батьківських прав (понад 90% позовів) (табл. 6.2), а діти за-
лишаються сиротами.

При цьому останнім часом намітилася також негативна тенденція щодо 
поповнення інтернатних за кладів дітьми з малозабезпечених сімей, яких 
обмежують у праві на сімейне виховання. Після розміщення дітей в інтернати 
батьки з віддалених районів через малозабезпе ченість не можуть їх відвідувати, 
що стає підставою для позбавлення їх батьківських прав. При цьому соціальне 
сирітство штучно зростає.

Уповноважений з прав людини вважає, що кожне рішення про відібрання 
дитини від батьків та позбавлення батьківських прав має прийматися на 
підставі всебічного вивчення реального стану забезпечення прав дитини в 
сім’ї та виключно в інтересах дитини. 

На це звертає увагу й Європейський суд з прав людини у рішенні від 20 трав-
ня 2010 р. “Курочкін проти України”. Суд визнав порушенням національними 
судами ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод факт 
скасування усиновлення подружжям дитини лише за позовом дружини. При 
цьому зазначено, що суди не дослідили менш суворі альтернативні заходи, які б 
забезпечили усунення недоліків у вихованні та розвитку дитини, і не з’ясували, 
чи виконала держава свій обов'язок зі збереження єдності сім’ї. Омбудсман 
України зазначає, що, аналізуючи зазначене та інші рішення Європейського суду 
з прав людини, Верховний Суд України сформулював обов’язкові для усіх судів 
України правові позиції, зокрема, необхідність з’ясування вжиття державними 
органами заходів щодо збереження сім’ї. Вищий спеціалізований суд Украї-
ни з розгляду цивільних та кримінальних справ листом від 6 червня 2011 р. 
зобов’язав голів апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Авто-
номної Республіки Крим привести свою судову практику у відповідність з 
цими правовими позиціями. Уповноважений з прав людини сподівається, що 
зазначені правові позиції будуть безумовно враховуватися судами при розгляді 
справ про відібрання дітей, позбавлення батьківських прав, скасування уси-
новлень, відтак прийматимуться рішення в найкращих інтересах дитини.

Таблиця 6.2. Розгляд судами першої інстанції справ про позбавлення 
батьківських прав

Роки Розглянуто справ  
із ухваленням рішення

з них із задоволенням по
зову %

2000 р. 5688 5403 95,0

2005 р. 13 287 12 774 96,1

2010 р. 12 482 11 384 91,2

I півр. 2011 р. 5 812 5 324 91,6
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У виступі на Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини 27 жов-
тня 2011 р., необхідність проведення якої Омбудсман порушила ще під час 
зустрічі з Президентом України, Уповноважений з прав людини акцентувала 
увагу на тому, що допомога сім’ям, які потрапили в скрутне ста новище через 
бідність, безробіття, відсутність житла, хвороби, не можуть підміняти-
ся каральними методами та поширювати в державі соціальне сирітство. 
Треба спрямовувати державні програми на допомогу сім’ям, які опинилися в 
складних життєвих обставинах, а роботу місцевих органів вла ди оцінювати 
за реальною допомогою і кількістю збережених таких сімей.

Важливо, що у виданому за наслідками цієї наради Указі Президента Укра-
їни “Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні” від 
16 грудня 2011 р. Міністерству соціальної політики України доручено забез
печувати виконання програм, спрямованих на реалізацію прав дитини, зокрема 
на сімейне виховання та підтримку відповідального батьківства.

На жаль, невиконання батьками своїх обов’язків щодо догляду за дітьми при-
зводить і до трагічних наслідків – загибелі дітей. Омбудсман постійно при-
вертає увагу до жахливих фактів загибелі дітей від пожеж. За даними Мі-
ністерства надзвичайних ситуацій України, протягом 2010–2011 рр. у пожежах 
загинуло 187 дітей. Так, у червні 2011 р. під час пожежі на Львівщині загинуло 
четверо дітей, у жовтні на Хмельниччині – троє дітей, у грудні на Харківщині 
– четверо дітей тощо.

Привертаючи увагу до відповідальності батьків, які залишають своїх дітей 
без догляду, Уповноважений з прав людини також зазначає, що треба належно 
поціновувати героїчні вчинки дітей, які під час пожежі врятовували своїх братів 
та сестер, а також дорослих родичів. Так, у 2011 р. засоби масової інформації 
повідомили про спасіння 5річною Діаною та 4річною Мариною Будерами з 
Житомирської області трьох малюків, 11річною Вікторією Дерядько з Одеської 
області – маленького братика та 9місячної племінниці, 15річною Юлією з До-
нецької області – трьох дітей. Водночас Уповноважений з прав людини напо-
лягає на пришвидшенні створення регіональних дитячих опікових центрів 
з сучасним обладнанням.

Особливу увагу Уповноважений з прав людини приділяє захисту прав дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

За оперативними даними Міністерства соціальної політики України, станом 
на кінець 2011 р. в Україні було майже 97 тис. таких дітей. За останні п’ять років 
кількість дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зменши-
лась майже на 6 тис. У 2011 р. сімейними формами виховання було охоплено 
75,8 % таких дітей, що на 2,4 % більше, ніж у 2010 р. Зокрема, над 63 356 дітьми 
встановлено опіку (причому 98,9 % цих дітей мешкають у сім’ях опікунів), 9987 
дітей влаштовані до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. 

За 2011 р. більш ніж на 1,5 тис. зменшилась кількість дітей, які перебу-
вають на обліку для усиновлення, що певною мірою пояснює зменшення на 
370 дітей, які були усиновлені протягом року. Уповноважений з прав людини 
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всіляко підтримує зміцнення тенденцій щодо пріоритетності національного уси-
новлення. Моніторинг Омбудсмана свідчить: якщо у 2008 р. національне усинов-
лення становило 56,6 %, у 2010 р. – 65,1 %, то вже у 2011 р. – 68,5 % (табл. 6.3).

Омбудсман України послідовно обстоює позицію, що міждержавне уси-
новлення має здійснюватись лише у виключних випадках, зумовлених, на-
приклад, родинними стосунками або станом здоров’я дитини. При цьому 
держава має якнайкраще забезпечити умови сімейного виховання для дітей-
сиріт на Батьківщині.

У Спеціальній доповіді “Стан дотримання та захисту прав дитини в Укра-
їні” Уповноважений з прав людини привернула увагу до внесення у 2007 р. змін 
до ст. 211 Сімейного кодексу України, якими було встановлено дискриміна-
ційну  норму щодо 45-річної різниці у віці між усиновлювачем і дитиною. 
Таким чином були створені додаткові дискримінаційні вікові перешкоди для 
усиновлення, навіть коли усиновлювач повністю відповідає всім іншим вимо-
гам чинного законодавства. Зазначене не було співмірним з метою належного 
забезпечення прав та інтересів дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Крім того, моніторинг Уповноваженого з прав людини засвідчив: в 
Україні після встановлення вищезазначеного дискримінаційного вікового цензу 
було знайдено спосіб “обійти” закон. Так, у ситуації, коли один із подружжя мав 
право на усиновлення за своїм віком, а другий через введений віковий ценз по-
збавлений такого права, служба у справах дітей надавала згоду на усиновлення 
дитини лише одним із батьків, який при цьому отримував статус одинокої матері, 
позбавляючи права дитини на повноцінну родину. 

Омбудсманом України де кілька разів зверталася з поданнями до вищих по-
садових осіб держави з пропозицією скасувати цю дискримінаційну норму. 

Таблиця 6.3. Кількість дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу
вання, які перебували на централізованому обліку та усиновлені (в період 
2008–2011 рр.)

Роки

Перебували 
на центра
лізованому 

обліку

Усинов
лено 
дітей, 
всього

% 
усинов
лених

громадянами %  
націо
наль
ного

% 
між
дер
жав
ного

України іноземця
ми

2008 32 060 3 653 11,4 2 066 1 587 56,6 43,4

2009 30 853 3 802 12,3 2 374 1 428 62,4 37,6

2010 29 192 3 449 11,8 2 247 1 202 65,1 34,9

2011 27 658 3 079 11,1 2 110 969 68,5 31,5

% до 
2010 94,7 89,3 – 93,9 80,6 – –
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Нарешті 9 вересня 2011 р. Вер ховною Радою України 256 голосами був 
прийнятий законопроект, внесений народними депутатами України Юрієм 
Круком, Едуардом Павленком, Петром Цибенком, яким згадану дискриміна-
ційну норму скасовано. 

Уповноважений з прав людини впевнена, що введення в дію цього Закону 
сприятиме зростанню усиновлення дітей громадянами України. З цією метою 
державні органи мають пропагувати усиновлення, здійснювати належний аналіз 
істотних умов при визначенні права людей бути усиновлювачами, посилювати 
контроль за цією сферою. Також необхідно істотно покращити роботу щодо 
створення інших сімейних форм виховання, особливо для дітей віком старше 
10 років (прийомні сім’ї, будинки сімейного типу, сучасні за змістом та умовами 
виховання інтернатні заклади).

При цьому Омбудсман застерігає від створення прийомних сімей та дитя-
чих будинків сімейного типу лише заради виконання доведеного плану та про-
грами реформування інтернатних закладів. Неналежний підбір та підготовка 
батьківвихователів, низький рівень контролю, а подекуди і безконтрольність 
з боку місцевих органів влади призводять до кричущих випадків знущань та 
насильства над дітьми. Як свідчать звернення, такі факти мали місце на Мико-
лаївщині, Житомирщині, Кіровоградщині.

Уповноважений з прав людини регулярно відвідує інтернатні заклади, ретель
но вивчаючи стан дотримання прав дітей сиріт та дітей, позбавлених батьків
ського піклування. Так, у жовтні 2011 р. Омбудсман України спільно з головою 
Рівненської обласної державної адміністрації В.Берташем відвідала Рівнен-
ський спеціалізований міський будинок дитини, де перевіряла встановлення 
дітям від повідного юридичного статусу та взяття на облік для усиновлення, 
закріплення за ними житла та призначення аліментів або пенсії у зв’язку з втра-
тою году вальника. Уповноважений з прав людини та керівник Рівненщини по-
дарували вихованцям дитбудинку спортивний інвентар, іграшки, солодощі та 
фрукти, а найменшеньким – санітарногігієнічні вироби.

Омбудсман України вітає надання шефської допомоги дитячим будинкам та ін-
тернатам для дітейсиріт підприємствами, установами та організаціями, а також 
небайдужими громадянами. Зокрема, Міністерство внутрішніх справ України 
протягом багатьох років опікується Радомишльською школою-інтернат, що 
на Житомирщині, Служба зовнішньої розвідки України здійснює шефство 
над ліцеєм-інтернатом № 23 “Кадетський корпус” м. Києва, в якому вихову-
ється 349 соціально незахищених дітей. Омбудсман України переконана, що 
органи влади та громадські організації щоденною турботою та шефською 
допомогою зможуть забезпечити вихованцям державних закладів належні 
умови проживання, а також теплом своїх сердець зігріють дітей, які зали-
шилися без батьківської турботи.

Моніторинг звернень до Уповноваженого з прав людини свідчить, що, на 
жаль, декларативним залишається забезпечення права на житло дітейсиріт 
та дітей, позбав лених батьківського піклування, та осіб з їх числа. У подан-
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ні Уповноваженого з прав людини Президентові України “Щодо захисту 
соціальних прав дітей з малозабезпечених сімей, сиріт та дітей позбавле-
них батьківського піклування” від 26 травня 2010 р. приверталася увага глави 
держави до цього питання. Хоча були зроблені певні кроки щодо розв’язання 
життєво важливої проблеми, до Уповноваженого з прав людини продовжують 
надходити звернення, які свідчать про її надзвичайну гостроту. Адже відсут-
ність ефективних засобів забезпечення житлових прав нівелює можливість 
реалізації такими особами своїх громадянських прав, зокрема, на створення 
сім’ї, достатній рівень життя, часто приводить, на жаль, на лави підсудних. Зо-
крема, Марк Т. з м.Зугреса Донецької області з болем пише Уповноваженому 
з прав людини, що від нього одразу після народження відмовилася матір і він 
виховувався в державних закладах. Не маючи засобів до існування та ніякої під-
тримки, щоб якось вижити, разом з іншими сиротами він став на хибний шлях 
– почав красти. Відбувши покарання, ця молода людина намагається налагодити 
своє життя, у неї народилася дитина, однак зароблених на будівництві коштів не 
вистачає для забезпечення сім’ї навіть найнеобхіднішим. Молоду людину дуже 
турбує, що він може залишити невирішеною житлову проблему своїй дитині у 
спадщину. 

17 січня 2012 р. Омбудсман України звернулася до Президента України 
з поданням “Щодо забезпечення конституційного права на житло дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.” 
У ньому запропо новано забезпечити належне фінансування програм будів-
ництва соціального житла, переобладнати вивільнені під час реформуван-
ня інтернатних закладів приміщення під соціальні гуртожитки, а також 
запровадити практику найму житлових приміщень для дітей-сиріт, які є 
братами і сестрами.

Насильство над дітьми 

Стаття 150 Сімейного кодексу України забороняє фізичні покарання дітей, що 
принижують людську гідність. Водночас 45% українських дітей під час опиту
вання визнали, що зазнають насильства в сім’ї.

До цих питань Уповноважений з прав людини привернула увагу під час 
виступу на Міжнародній конференції “Протидія насильству щодо дітей: 
від окремих дій до комплексних стратегій”, яка проходила в м. Києві 24–
25 травня 2011 р. у рамках головування України в Комітеті міністрів Ради 
Європи. Омбудсман України с жалем констатувала, що не зменшується кількість 
звернень від дітей, у яких вони повідомляють про насильство з боку батьків, 
опікунів, вчителів, а також від самих дітей, у тому числі в інтернатних закладах, 
прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу. Із жорстокістю стикають-
ся також дітибіженці, неповнолітні шукачі притулку без супроводу дорослих. 
Серед головних причин насильства щодо дітей Уповноважений з прав людини 
назвала втрату суспільством базових цінностей, кризу інституту сім’ї, тиражу-
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вання й культивування жорстокості в засобах масової інформації, що призводить 
до зростання агресії між людьми. 

До Уповноваженого з прав людини звернулася Вікторія Н. з м.Запоріжжя 
щодо захисту її та малолітньої дитини від насильства з боку чоловіка, оскільки 
її звернення з цього приводу до міліції лише загострили відносини. Чоловік, 
з яким вона проживала в цивільному шлюбі, ніде не працює, “промишляє на 
зва лищі”, постійно знущався над жінкою і дитиною, навіть погрожував убити. 

Боячись погроз, молода матір змушена була терпіти кривду та приниження 
насильника. Після втручання Омбудсмана жінку з малолітньою дочкою було 
влаштовано до обласного центру соціальнопсихологічної допомоги жертвам 
насильства, а згодом вони змогли повернутися у помешкання до своїх родичів. 
Соціальний супровід цієї родини триває.

За останні п’ять років на 21 тис. (з 88 тис. – у 2007 р. до 109 тис. – у 2011 р.) 
зросла кількість осіб, які перебувають на обліку в органах внутрішніх справ за 
вчинення насильства в сім’ї. На переважну більшість правопорушників (82%), 
при тягнутих до відповідальності у 2010 р. за насильство в сім’ї, був накладений 
штраф, який здебільшого сплачується із сімейного бюджету й лягає тягарем на 
всю родину. У грудні 2010 р. були внесені зміни до ст.1732 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення “Вчинення насильства в сім’ї, невиконання 
захисного припису або непроходження корекційної програми”, згідно з якими 
до переліку видів стягнень внесені громадські роботи. Це надає можливість су
дам більш адекватно притягати до відповідальності кривдників без шкоди для 
родини. 

Натомість Уповноважений з прав людини вважає, що від застосування та-
кого виду стягнення за насильство в сім’ї, як штраф, вдруге страждають жерт-
ви насильства. На засіданні Кабінету Міністрів України 28 грудня 2011 р. під 
час розгляду законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запобігання насильству в сім’ї” Уповноважений з прав людини 
відстояла необхідність внесення змін до ст.1732 КУпАП щодо скасування такого 
виду стягнення. Кабміном прийняте рішення про доопрацювання зазначеного 
законопроекту з урахуванням зауважень Омбудсмана України.

7 листопада 2011 р. Україна підписала Конвенцію Ради Європи про запобі-
гання і боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством, яка 
передбачає створення міжнародного механізму моніторингу імплемен тації 
її положень на національному рівні. На переконання Уповноваженого з прав 
людини, якнайшвидша ратифікація Україною цієї Конвенції сприятиме за-
хисту жінок і дітей від усіх форм насильства, запобіганню і ліквідації цього 
ганебного явища.

На жаль, Україна залишається одним із центрів вироблення порногра фічної 
продукції з використанням образу дитини та розповсюдження її в мережі Інтер-
нет. Однак і досі не встановлено відповідальність клієнтів сексуальних послуг, 
зокрема користувачів дитячої порнографії, відсутній банк даних дітей, які стали 
жертвами сексуальної експлуатації, не створено систему надання їм допомоги. 



195

Уповноважений з прав людини вважає, що потрібно вжити додаткових заходів з 
метою подолання таких ганебних явищ, як використання дітей у сексіндустрії 
та порнографії, торгівлі дітьми.

Вирішенню зазначених питань має сприяти ратифікація Європейської 
конвенції про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального роз-
бещення. Омбудсман України двічі вносила пропозиції Президентові України 
щодо необхідності прискорення її ратифікації. 9 листопада 2011 р. глава 
держави вніс до Верховної Ради України законопроект про ратифікацію цієї 
конвенції. 

На жаль, Україна залишається як джерелом, так і транзитною країною 
для торгівлі людьми, дітьми зокрема. За даними МВС України, за останні 
п’ять років зареєстровано 1414 злочинів, передбачених ст. 149 Кримінального 
кодексу України ”Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини“, від 
яких потерпіло 184 дитини.

Моніторинг Уповноваженого з прав людини свідчить, що, на жаль, продають 
дітей їхні найрідніші люди – матері. Інколи на злочинний шлях їх штовхають 
матеріальна скрута та безвихідь у життєвих ситуаціях. Так, у червні 2011 р. у 
Херсонській області жінка намагалася продати новонароджену дитину за 15 тис. 
доларів, які хотіла витратити на купівлю квартири для себе, своїх дітей і матері
пенсіонерки. У січні 2012 р. у Черкаській області матір за 24 тис. грн продавала 
свою 6річну доньку. Жінка стверджувала, що їй було шкода дитини, але постійні 
злидні переважили навіть материнські почуття. Минулого року за продаж своїх 
дітей співробітниками управлінь по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з тор-
гівлею людьми, затримані жінки в ІваноФранківській, Луганській, Рівненській 
на інших областях. Діти, які могли б потрапити в деяких випадках у рабство, 
врятовані. За вчинений злочин жінок чекає тривалий термін ув’язнення. Омбуд-
сман України переконана, що проблема потребує комплексного розв’язання,  
зокрема, цьому б сприяло і прийняття та реалізація нової Державної про-
грами щодо протидії торгівлі людьми.

У березні 2010 р. Уповноважений з прав людини зверталася до Президента 
України щодо прискорення ратифікації Конвенції Ради Європи про заходи 
щодо протидії торгівлі людьми. 21 вересня 2010 р. конвенцію було ратифі-
ковано Верховною Радою України, а 20 вересня 2011 р. прийнято базовий 
Закон України “Про протидію торгівлі людьми”, в обговоренні проекту 
якого брали участь представники Уповноваженого з прав людини.

Як свідчать результати проваджень Омбудсмана, новою завуальованою фор-
мою торгівлі дітьми стало використання сучасних репродуктивних допоміж-
них технологій по народженню дитини, у тому числі сурогатного материн-
ства. 

Відсутність належного правового регулювання процедури сурогатного мате-
ринства та належного контролю за наданням такої платної медичної допомоги 
створюють можливість для використання наукових досягнень у злочинних цілях, 
зокрема торгівлі дітьми, а також порушення прав та законних інтересів дитини. 
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Серед населення сурогатне материнство асоціюється переважно не як можли-
вість надання подружжю, яке через проблеми зі здоров’ям не має дітей, відчути 
радість материнства та батьківства, а як виношування будьякою жінкою дитини 
на замовлення, у комерційних цілях. В умовах бідності існує реальна загроза 
поширення в Україні сурогатного материнства передусім з метою задоволення 
потреб іноземних громадян, зокрема тих, хто перебуває в одностатевих шлюбах. 
Сьогодні через Інтернет відкрито здійснюється пошук жінок, які готові укласти 
угоди про фактично надання свого тіла в оренду та розпорядження народженою 
дитиною як товаром.

Як засвідчує моніторинг Омбудсмана, в Україні функціонує 32 медичних за-
клади (клініки та центри), якими з дозволу МОЗ України застосовуються методи 
репродуктивних технологій у сфері народження дітей, з них 5 – державні, решта 
– приватні, що мають ліцензії. 

У листопаді 2011 р. Уповноваженим з прав людини внесені подання «Про за-
побігання торгівлі дітьми та іншим порушенням прав людини внаслідок не-
достатнього нормативно-правового регулювання застосування допоміжних 
репродуктивних технологій у медичних закладах України» Прем’єрміністрові 
України та Генеральному прокурору України. Кабінетом Міністрів України на-
дані відповідні доручення від 9 грудня 2011 р., на виконання яких МОЗ створена 
робоча група для підготовки проектів актів нормативноправового врегулюван-
ня застосування допоміжних репродуктивних технологій. Також Міністерство 
охорони здоров’я і Генеральна прокуратура України поінформували Уповна-
женого з прав людини про заплановане на перший квартал 2012 р. проведення 
перевірок у медзакладах, які застосовують репродуктивні технології. Контроль 
за реалізацією пропозицій Уповноваженого з прав людини триває. 

Омбудсман вважає, що мають бути підготовлені проекти законодавчих 
та нормативно-правових актів, спрямованих на обмеження застосування 
сурогатного материнства, зокрема за участю іноземних громадян, маючи 
на меті недопущення торгівлі народженою дитиною, забезпечення права 
сурогатної матері залишити дитину собі, заборони посередницької та ре-
кламної діяльності щодо сурогатного материнства, а також встановлення 
відповідальності за порушення умов та порядку застосування допоміжних 
репродуктивних технологій. 

Діти вулиці 

Від насильства в сім’ї діти тікають, живуть і підробляють на вулиці. Серед фак
торів, що унеможливлюють подолання дитячої безпритульності та бездогляд-
ності, – бідність сімей з дітьми, прогалини у формуванні державної політики 
щодо соціального захисту таких сімей, безвідповідальне батьківство, низький 
рівень охоплення дітей позашкільною освітою.

Завдяки послідовним крокам держави зменшилась кількість безпритульних 
дітей. За статистикою, в Україні за останні п’ять років більш ніж у чотири 
рази зменшилася кількість дітей, вилучених з вулиці, яких направляли до 
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притулків: у 2007 р. – 11 324 дитини, у 2011 р. – 2724. В Україні функціонує 
розвинена мережа притулків для дітей та центрів соціальнопсихологічної реабі-
літації дітей. Про тягом 2011 р. у 87 притулках та 41 центрі отримали соціальний 
захист 14 496 дитини.

Водночас дослідження неурядових та міжнародних організацій свідчать, що 
реальна кількість безпритульних дітей є набагато більшою.

У 2010 р. у світі налічувалося 218 млн дітей, які працюють і живуть на вулиці. 
Цій проблемі було присвячено спеціальне засідання 16-ї сесії Ради ООН з прав 
людини, що проходила у Женеві 8–9 березня 2011 р. Маючи найвищий акреди-
таційний статус ”А“, наданий Бюро Міжнародного координаційного комітету 
національних правозахисних інститутів Ради ООН з прав людини у 2009 р., 
Омбуд сман України виступила на засіданні, зазначивши, що діти вулиці – це 
діти без майбутнього, бо вулиця перетворює їх на товар, робить об’єктом якнай-
гірших форм експлуатації. 

Уповноважений з прав людини впевнена, що ганебне для країни явище 
безпритульності дітей можна і треба долати, забезпечивши умови для все-
бічного розвитку та виховання дитини, підтримуючи відповідальне бать-
ківство та здоровий спосіб життя, збільшуючи кількість реабілітаційних 
центрів для допомоги “дітям вулиці”, де мають працювати досвідчені реа-
білітологи та юристи. 

Діти в конфлікті з законом

Значну увагу Уповноважений з прав людини приділяє проблемі дітей, які пе
ребувають у конфлікті з законом. На жаль, у 2011 р. зросла дитяча злочинність. 
За даними Міністерства внутрішніх справ України, у 2010 р. неповнолітніми 
вчинено 17 342 злочини, у 2011 р. – 17 846. На 54,3% (з 2134 у 2010 р. до 3293 
у 2011 р.) зросла кількість неповнолітніх, які раніше вчиняли злочини. 

На думку Омбудсмана України, негативно на ситуацію з підлітковою зло-
чинністю вплинуло затягування процесу реформування кримінальної міліції 
у справах дітей, відсутність цілісної програми реінтеграції неповнолітніх, 
що вчинили злочин.

Моніторинг Уповноваженого з прав людини свідчить, що, завдяки послідов-
ному здій сненню заходів щодо гуманізації каральної політики держави, з 2000 р. 
втри чі зменшилася кількість неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі. На 
1 січня 2012 р. у 8 виховних колоніях відбувають покарання 1329 неповноліт ніх 
засуджених. Кожен другий з них засуджений на термін від трьох до п’яти років, 
кожен третій покараний за крадіжки, розбій або пограбування. 

Уповнова жений вивчає причини правопорушень дітей, що знаходяться в 
приймальникахрозподільниках, слідчих ізоляторах, виховних установах, пе-
редусім шляхом “візитів без попередження”. Так, у січні 2011 р. під час від-
відання Лук’янівського СІЗО Омбудсман України приділила особливу увагу 48 
неповнолітнім, насамперед сиротам та дітям з неповних сімей. На жаль, біль-
шість з них є психологічно та педагогічно занедбаними підлітками, які у свої 
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15 років не вміють ні читати, ні писати. Деякі з них зазнали насильства в роди-
нах, пройшовши через жорстоке поводження та навіть зґвалтування власними 
батьками. 

Особливу увагу було приділено умовам перебування в СІЗО малюків, які пере-
бувають з матерями в умовах ізоляції від суспільства. Приміщення, де містяться 
матері з дітьми, не обладнані примусовою вентиляцією, через постійне прання 
і сушку білизни в камерах задушливо і сиро. Діти не отримували належної ме-
дичної допомоги. Такі ж порушення виявлені й в інших слідчих ізоляторах, зо-
крема Донецькому. Омбудсман вважає, що діти з матерями в СІЗО утримуються 
в умовах, які принижують людську гідність, що за міжнародними стандартами 
розцінюється як знущання і вважається одним з видів тортур.

З метою усунення виявлених порушень прав матерів і дітей Уповноваженим з 
прав людини 13 травня 2011 р. голові Державної пенітенціарної служби Укра-
їни О.Лісіцкову було внесено подання Уповноваженого. Провадження щодо 
захисту прав матерів з дітьми, що перебувають у слідчих ізоляторах, триває.

Уповноважений переконана, що покращенню ситуації з запобігання і подо-
лання дитячої злочинності в Україні сприятиме реалізація схваленої Указом 
Президента України від 17 травня 2011 р. Концепції розвитку кримінальної 
юстиції щодо неповнолітніх в Україні, якнайшвидшого завершення рефор-
мування кримінальної міліції у справах дітей. У відповідній робочій групі 
працюють й представники Омбудсмана України.

Аналізуючи результати та головні проблеми щодо забезпечення прав дитини 
у 2011 р., Уповноважений з прав людини вважає, що певні прорахунки у робо-
ті були пов’язані із тривалим невизначенням центрального органу виконавчої 
влади, який за своїми функціями відповідає за реалізацію державної політики 
у сфері опіки, піклування, усиновлення, охоплення сімейними формами вихо-
вання, соціального захисту дітей, насамперед дітейсиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклу вання, запобігання дитячій безпритульності, протидії тор-
гівлі людьми тощо. Як зазначалось у поданні Уповноваженого з прав людини 
Президентові України “Про недопущення у ході адміністративної реформи 
послаблення державної політики у сфері сім’ї, дітей та ґендерної рівності” 
від 15 грудня 2010 р., зазначена проблема виникла після ліквідації Міністер
ства у справах сім’ї, молоді та спорту України та урядового органу державного 
управління з усиновлення та захисту прав дитини. 

Лише 8 липня 2011 р. Міністерство соціальної політики України було 
визначено відповідальним за ці напрями роботи. Фактично ж зазначені функції 
Міністерство почало виконувати тільки наприкінці року. На жаль, скористав-
шись певною невизначеністю на загальнодержавному рів ні, місцеві органи влади 
послабили увагу до цих питань шляхом зменшення чисельності працівників 
служб у справах дітей, ліквідації центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді. Зокрема, такі центри були ліквідовані в окремих містах Черкаської, Ми-
колаївської, Донецької, ІваноФранківської, Луганської, Львівської та Кірово-
градської областей. Також відбулося скорочення мережі та штатної чисельності 
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працівників ра йонних, міських та обласних служб у справах дітей, зокрема в 
Дніпропетров ській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та інших областях. 

Уповноважений з прав людини вважає неприпустимими такі заходи еконо-
мії на проблемах дітей і підтримує вимоги, що містяться в Указі Президента 
України В.Януковича  від 16 грудня 2011 р. “Про питання щодо забезпечення 
реалізації прав дітей в Україні”, де Кабінетові Міністрів України, Київській та 
Севастопольській міським, обласним держадміністраціям доручено забезпечити 
безумовне виконання вимог законодавства щодо понов лення штатної чисельності 
працівників служб у справах дітей та недопущення ліквідації таких служб.

Уповноважений з прав людини вважає, що органи державної влади, міс-
цевого самоврядування, українське суспільство в цілому мають стати більш 
справедливими до дітей. При цьому забезпечу вати права дитини можливо 
лише тоді, коли буде почутий голос самої дитини. Тому Омбудсман Украї-
ни послідовно підтримувала прийняття тре тього Факультативного про-
токолу до Конвенції про права дитини, який стосується права дитини на 
повідомлення щодо порушення прав, про що йшлося у Спеціальній доповіді 
“Стан дотримання та захисту прав дитини в Україні”. 

19 грудня 2011 р. Генеральною Асамблеєю ООН зазначений Факультатив-
ний протокол до Кон венції ООН про права дитини був прийнятий. Вітаючи 
його прийняття, Уповноважений з прав людини вважає, що Україна якнай-
швидше приєднається до цього важливого міжнародно-правового документа 
в захисті прав дитини.
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7. СТАН ДОТРИМАННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ  
ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ

Моніторинг Уповноваженого з прав людини засвідчив, що в Україні дедалі 
більшої актуальності набувають питання реального забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації патріархальних підходів та фор-
мування ґендерної культури як умови демократичного розвитку суспільства, 
соціального прогресу, утвердження поваги до людської гідності, забезпечення 
справедливості, прав та свобод людини в усіх сферах життя.

Протягом 2011 р. до Омбудсмана України надійшло 3809 звернень від жі-
нок та 1204 звернення від чоловіків, у яких порушувалися проблеми забез-
печення конституційного принципу рівності, що на 2,5 тис. більше, ніж у 
2010 р. Проте, незважаючи на певне зростання кількості звернень з питань дис-
кримінації за ознаками статі, у загальній структурі звернень вони становлять 
менше одного відсотка.

Порівняно із чоловіками жінки більше звертаються переважно з питань по-
рушення економічних та соціальних прав, а також прав дітей. У своїх звернен-
нях до Уповноваженого вони повідомляють, що особливо одинокі матері та ті, 
хто має малолітніх дітей, є першими кандидатами на звільнення при здійсненні 
реорганізаційних заходів як у сфері управління, так і у сфері бізнесу. Внаслідок 
тривалих судових процесів вирішення таких трудових спорів та незадовільного 
виконання вже прийнятих судових рішень звільнені жінки фактично позбавля-
ються засобів існування. Дедалі більшої актуальності набуває питання забез-
печення зайнятості жінок старшого віку в умовах підвищення пенсійного віку.

Існує багато проблем у створенні рівних можливостей на шляху до справж-
ньої рівноправності. Йдеться, зокрема, про створення умов для поєднання ма-
теринства і батьківства із зайнятістю та кар’єрним зростанням, забезпечення 
дошкільними закладами, розвиток сфери послуг, систему догляду за хворими 
членами сім’ї та відповідне її фінансування. Поки що не усунуті дискриміна-
ційні підходи щодо реалізації права на догляд за дитиною до трьох років, зо-
крема у сфері підприємницької діяльності, адже жінки-підприємці, а також їхні 
чоловіки позбавлені права на таку відпустку.

Наведений комплекс проблем вимагає здійснення послідовної, комплексної 
державної політики. У грудні 2010 р. Уповноважений з прав людини внесла 
подання Президентові України “Про недопущення у ході адміністративної 
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реформи послаблення державної політики у сфері сім’ї, дітей та ґендерної 
рівності”, привернувши увагу глави держави до того, що Указом Президента 
України від 9 грудня 2010 р. №1085/2010 “Про оптимізацію системи централь-
них органів виконавчої влади” у новоутворених міністерствах та центральних 
органах виконавчої влади не конкретизовано функції щодо розв’язання про-
блем сім’ї, дітей, зокрема усиновлення, а також ґендерної рівності. У квітні 
2011 р. Президентом України функції впровадження ґендерної політики було 
покладено на Міністерство соціальної політики України. Реалізація затвер-
дженої 27 грудня 2006 р. Кабінетом Міністрів України Державної програми з 
утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 р. 
не сприяла повною мірою досягненню задекларованої мети та мала невисо-
кий рівень ефективності щодо забезпечення інтегрування ґендерних підходів 
у роботу центральних та місцевих органів влади, а також створення рівних 
можливостей на шляху до справжнього розвитку рівноправності. Саме тому 
в попередній Щорічній доповіді Уповноваженого з прав людини, поданнях 
до Президента України та Прем’єр-міністра України наголошувалось на 
необхідності затвердження Верховною Радою України Загальнодержавної 
програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на 
період до 2016 р., в якій мають бути викладені конкретні завдання для всіх 
органів влади, визначені фінансові ресурси на їх реалізацію та встановлені від-
повідальні особи за виконання цих завдань. Це питання й досі залишається 
актуальним.

Приєднавшись у 2000 р. до Цілей розвитку тисячоліття, Україна взяла 
на себе зобов’язання забезпечити до 2015 р. ґендерне співвідношення на 
рівні не менше від 30 до 70 % представників тієї чи іншої статі у представ-
ницьких органах влади та на вищих щаблях виконавчої влади, а також 
скоротити наполовину розрив між доходами жінок і чоловіків.

Цим фактично була визначена головна проблема ґендерної нерівності в 
українському суспільстві: за високого рівня освіти та економічної актив-
ності українські жінки мають обмежений доступ до сфери прийняття 
рішень у політичній сфері, на вищих щаблях державного та економічного 
управління. Очевидно, саме тому Україна опинилась серед 16 країн світу, які, 
за даними Всесвітнього економічного форуму, за останні п’ять років суттєво 
погіршили показники ґендерної рівності, опинившись з 48-го на 63-му місці 
серед 134 країн світу – після Куби, Молдови, Казахстану, Польщі, Росії, Китаю.

Уповноваженим з прав людини здійснено докладний моніторинг пред-
ставництва жінок у виборних органах, зокрема за результатами місцевих 
виборів 2010 р., а також у керівництві державних органів виконавчої влади. 
У складі Верховної Ради України працює 36 народних депутатів України – жі-
нок, що становить 8% загального складу парламенту. Під час місцевих виборів 
2010 р. лише 7 жінок обрано головами міст обласного та республіканського 
значення (4,0%); 18 – головами міст районного значення (6,5%); 151 жінку об-
рано селищним головою (19,5%). У складі депутатів Верховної Ради АР Крим 
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та обласних радах представлено 296 жінок, що становить 10,6% депутатського 
корпусу; радах міст обласного та республіканського значення – 1852 жінки-
депутати (21,4%); районних радах – 4810 жінок-депутатів (20,8%); районних 
у містах радах – 738 жінок-депутатів (29,2%); міських радах міст районного 
значення – 2823 жінки-депутати (32,2%). У результаті комплексної рейтинго-
вої оцінки представництва жінок у регіональних виборних органах місцево-
го самоврядування серед АРК та областей станом на листопад 2011 р. перші 
три місця посідають Миколаївська, Луганська та Донецька області, останні три 
місця – Івано-Франківська, Львівська та Закарпатська області (табл. 7.1).

На думку Омбудсмана, це свідчить про наявність регіональних особливос-
тей, зокрема глибинних патріархальних традицій, а також доступність сфери 
економічної діяльності та зайнятості для жінок.

19 липня 2011 р. Уповноважений з прав людини внесла подання Пре-
зидентові України В.Януковичу “Про забезпечення права жінок на працю 
в державних органах виконавчої влади та управління”. Проаналізувавши 
зміни, що відбулись після внесення 5 липня 2010 р. подання з цього питан-
ня Прем’єр-міністрові України М.Азарову, зокрема у зв’язку із зверненнями 
до Омбудсмана народного депутата України Ю.Кармазіна, представниць гро-
мадських організацій К.Левченко, М.Євсюкової, О.Суслової, Л.Кобелянської, 
О.Калашник та інших, Уповноважений з прав людини зазначила, що протягом 
року ситуація докорінно не змінилася. Станом на початок 2011 р. державна 
служба в Україні на 76% складалася з жінок (на початок 2010 р. – 75,52%), але, 
як і раніше, лише 13,7% керівних посад, що належать до першої категорії, обі-
ймають жінки (рік тому – 13,27%).

На жаль, не сприяла збільшенню представництва жінок-професіоналів у 
керівництві державних органів виконавчої влади й здійснювана в Україні ад-
міністративна реформа. У складі Уряду та серед голів обласних державних 
адміністрацій і досі немає жодної жінки. Вітаючи призначення Президен-
том України жінок керівниками Державного агентства України з туризму та 
курортів, Державного агентства України з питань кіно, Омбудсман України за-
значила, що лише 7,3% загальної кількості керівників органів, визначених у 
розділі II Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 “Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, очолюють жін-
ки. Лише 6 жінок призначено заступниками міністрів, що становить 9,2%; 
25 – заступниками керівників центральних органів виконавчої влади та цен-
тральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом (13,2%); 17 – за-
ступниками голів обласних державних адміністрацій (10,5%).

Не представлені жінки-професіонали в керівництві міністерств аграрної по-
літики та продовольства, внутрішніх справ, екології та природних ресурсів, 
економічного розвитку і торгівлі, енергетики та вугільної промисловості, за-
кордонних справ, надзвичайних ситуацій, оборони, освіти і науки, молоді та 
спорту, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального гос-
подарства, фінансів, а також у керівництві Волинської, Житомирської, Закар-
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патської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Тернопільської, 
Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької обласних та Київської і 
Севастопольської міських держадміністрацій. Відсутні жінки і серед керівного 
складу майже 40 центральних органів виконавчої влади, зокрема Державної мі-
граційної служби, Державної служби з питань інвалідів та ветеранів, Держав-
ної служби молоді та спорту, Державної інспекції з питань праці, Державного 
комітету телебачення і радіомовлення тощо.

Уповноважений з прав людини вважає, що такий стан справ не дає змоги 
докорінно змінити існуючі стереотипи щодо ролі жінок у суспільстві та 
реалізації державної політики паритетного забезпечення прав і свобод жі-
нок і чоловіків, а також негативно впливає на загальний рейтинг України у 
світі. Тому настав час для практичної реалізації рекомендацій Парламент-
ської асамблеї Ради Європи та Комітету ООН з ліквідації дискримінації 
щодо жінок через запровадження тимчасових спеціальних заходів, зокрема 
позитивної дискримінації та ґендерних квот.

У резолюціях №1825(2011), 1706(2010), 1641(2008) та рекомендаціях 
№1899(2010), 1853(2008) ПАРЄ неодноразово зазначала, зокрема, що застосу-
вання ґендерних квот є перехідним, але необхідним винятком для досягнення 
позитивної дискримінації, призначення якої – змінити існуючий стан та забез-
печити ґендерну рівність де-юре та де-факто.

Комітет ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок 5 лютого 2010 р. 
за підсумками захисту об’єднаної шостої та сьомої періодичної доповіді 
України про виконання Конвенції ООН з ліквідації всіх форм дискримінації 
щодо жінок у своїх Заключних зауваженнях закликав Україну вжити заходів 
для розширення представництва жінок у виборних органах та на призначених 
посадах шляхом застосування тимчасових спеціальних заходів відповідно до 
параграфу 1 ст.4 Конвенції з тим, щоб реалізувати право жінок на рівноправну 
участь у всіх сферах суспільного життя, включаючи найвищий рівень прийнят-
тя рішень. Інформацію про виконання цих рекомендацій Україна має подати 
протягом двох років, тобто вже на початку 2012 р.

На жаль, прийнятий Верховною Радою України 17 листопада 2011 р. Закон 
України “Про вибори народних депутатів України” не враховує зазначених 
Заключних зауважень Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок. 
Тому Уповноважений з прав людини звертається до лідерів політичних партій 
України, передусім тих, що представлені у Верховній Раді України, із закликом 
при формуванні списків кандидатів у народні депутати України дотримуватися 
принципу позитивної дискримінації та встановити відповідні квоти не менше 
40% представників кожної статі у кожній десятці списку вже під час виборчої 
кампанії 2012 р.

Уповноважений з прав людини переконана, що усі без винятку учасни-
ки політичного, соціально-економічного та культурного життя в державі 
мають забезпечити просування ґендерної рівності як невід’ємної складової 
загальних прав людини.
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Попри те, що національне законодавство забороняє дискримінацію за озна-
ками статі, провадження Уповноваженого з прав людини засвідчили, що у 
Збройних Силах України, у сфері правоохоронної діяльності існують дискримі-
наційні відомчі нормативно-правові акти, які обмежують право жінок на певні 
види зайнятості, а також не закріплюють право чоловіків здійснювати нарівні 
з жінками догляд за малолітніми дітьми. Омбудсманові довелося неодноразово 
звертатися до керівництва Міністерства оборони, аби зрештою були ліквідова-
ні дискримінаційні перешкоди для проходження служби жінками-офіцерами в 
авіації. Попри внесені зміни до відомчих наказів, такі перешкоди залишаються 
реальними на рівні їх практичної реалізації через сформовані стереотипи на 
всіх рівнях військового управління.

Так, серед особового складу Збройних Сил України налічується близько 
13% жінок. З 1994 р. Переліком посад офіцерського складу, на які можуть 
призначатися жінки, створювалися суттєві перешкоди для проходження ними 
військової служби за ознаками статі. Лише у 2010 р. у Міністерстві оборони 
України розроблений новий наказ, яким значно розширені можливості реаліза-
ції прав на кар’єрне зростання жінок-військовослужбовців. Проте, крім певної 
недосконалості зазначеного переліку, залишається ще й низка проблем орга-
нізаційного характеру, байдужість, а то й негативне сприйняття цієї проблеми 
військовими керівниками.

З 2009 р. у провадженні Уповноваженого з прав людини перебуває справа 
Надії Савченко, яка послідовно обстоює своє право на рівні умови служби з 
чоловіками, переміщення по службі, призначення на посади тощо. Закінчу-
ючи Харківський університет Повітряних сил, заявниця порушила клопотан-
ня про призначення на посаду штурмана літака СУ-24, але отримала відмову. 
У зверненні до Уповноваженого з прав людини вона наголосила: “...Приймаючи 
рішення одягнути офіцерські погони і присвятити своє життя відданій служ-
бі Українському народові, моєму народові, я вже не вправі думати про себе як 
про виняток із правил. Я хочу, щоб право людини на вільний вибір того, як при-
нести користь розвитку своєї держави, стало правилом”. Зрештою, молоду 
жінку було призначено штурманом в одну з авіаційних частин.

На початку 2011 р. вона звернулася з клопотанням про зарахування її канди-
датом до складу 56-го окремого вертолітного загону місії ООН у Ліберії, але, 
на думку військового керівництва, “присутність жінки у складі загону може 
викликати соціальну напруженість серед чоловіків, які тривалий час відірва-
ні від Батьківщини”. Вкотре старший лейтенант Н.Савченко просить захисти-
ти її право на рівність поруч з чоловіками виконувати свої обов’язки і пише: 
“Я люблю свою роботу і мені не потрібно, щоб чоловіки захищали мене від 
виконання моїх обов’язків, я спроможна їх виконати”. Уповноважений з прав 
людини звернулася до начальника Генерального штабу Збройних Сил України 
щодо розгляду заяви жінки-військовослужбовця при здійснені чергової ротації 
українського загону місії ООН, провадження у справі триває.
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Моніторинг Омбудсмана України також свідчить про суттєві прогали-
ни в національному законодавстві щодо забезпечення права на збалансоване 
поєднання сімейного і трудового життя жінками та чоловіками, а також 
практичної реалізації цього права.

Зокрема, ст.179 Кодексу законів про працю України передбачено, що від-
пустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та по догля-
ду за дитиною, яка за медичним висновком потребує домашнього догляду, але 
не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, може бути використа-
на повністю або частинами батьком дитини. Натомість на практиці такі права 
чоловік може реалізувати скоріше як виняток, у ситуації, коли у дитини від-
сутня матір або у разі її тривалої хвороби. Аргументи, що в родині вирішили, 
що матір буде працювати, а батько – доглядати за дитиною, роботодавцями не 
сприймаються.

З серпня 2010 р. Уповноважений з прав людини надає допомогу підполков-
нику податкової міліції з Харківської області Геннадію Голубці у реалізації 
права на догляд за дитиною. У своєму зверненні до Омбудсмана він пові-
домляє, що “протягом 2010 року мною неодноразово, а саме: 02.06.2010 р., 
04.06.2010 р., 11.06.2010 р., 23.06.2010 р., 03.07.2011 р., 16.07.2011 р., 
23.07.2011 р., 02.08.2010 р., було подано рапорти щодо надання відпустки по 
догляду за дитиною… Така сама ситуація повторюється і в 2011 р. Началь-
ник відділу порушує та ігнорує вимоги законів України, Конституції України. 
Так, протягом з 04.07.2011 р. по 31.08.2011 р. я не маю можливості отримати 
законну відпустку по догляду за дитиною згідно з висновками лікарів. Слід за-
значити, що жодної відповіді на мої листи начальником відділу мені не було 
надано щодо пояснення причин… Можна зробити висновок, що ненадання мені 
відпустки по догляду за дитиною протягом 2010 р. та 2011 р. – протиправна 
та навмисно спланована акція”. За зверненням Уповноваженого з прав людини 
до керівництва Державної податкової служби України права батька були понов-
лені щодо надання йому відпустки по догляду за дитиною.

Уповноважений з прав людини також вважає дискримінаційною позицію 
Міністерства соціальної політики України щодо реалізації чоловіками права 
на відпустку по догляду за дитиною, у разі якщо їхні дружини є приватними 
підприємцями. Відповідно до ст.2 Закону України “Про відпустки” “право на 
відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах 
з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, 
виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим до-
говором у фізичної особи”.

На звернення Уповноваженого з прав людини до Міністерства соціальної по-
літики України першим заступником міністра визначена позиція щодо відсут-
ності права матері дитини, яка є приватним підприємцем, на будь-які відпустки. 
Зазначено, що “відсутня підстава для надання батькові дитини відпустки по 
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, оскільки батько не 
може пред’явити роботодавцю для надання цієї відпустки довідки з місця ро-
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боти матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення строку 
відпустки для догляду за дитиною”. Уповноважений з прав людини вважає, 
що позбавлення права чоловіків, дружини яких здійснюють підприємниць-
ку діяльність, на відпустку по догляду за дитиною є дискримінацією пред-
ставників обох статей, а також дітей, які виховуються в таких родинах. 
Врегулювання цієї проблеми потребує внесення змін до ст. 18 Закону Украї-
ни “Про відпустки”.

Уповноважений з прав людини вважає, що забезпечення права батька на 
догляд за дитиною лише у виключних випадках консервує існування патрі-
архатного стереотипу щодо виконання сімейних обов’язків жінкою, а також 
відбувається подвійна дискримінація за ознакою статі – жінці надається до-
мінуюча  роль, а чоловікові забороняється на рівних умовах реалізувати права 
щодо догляду за дитиною у сфері трудової діяльності. Зазначене суперечить 
Конвенції МОП №156 про працівників з сімейними обов’язками, ратифікова-
ною Україною.

Позитивним сучасним прикладом для запровадження в українське законо-
давство має стати політика європейських країн, де з метою усунення дискри-
мінації за ознаками статі та з метою надання допомоги у працевлаштуванні 
матерів з малолітніми дітьми для батьків створюються додаткові стимули при 
виконанні сімейних зобов’язань. Так, у більшості європейських країн запро-
ваджено відпустки, які надаються батькові одразу після народження дити-
ни. У Швеції запроваджені “бонуси на основі рівності статей”, які надаються у 
вигляді податкових пільг за рівного розподілу відпустки по догляду за дитиною 
між подружжям. У Німеччині до відпустки по догляду за дитиною додається 
додатковий час, якщо батько також бере на себе догляд за малюком. Зокрема, 
якщо відпустку бере тільки один з батьків, оплата здійснюється тільки один 
рік, а якщо обоє – то держава компенсує 14 місяців відпустки по догляду за 
дитиною. Це сприяє тому, що 20% молодих батьків беруть відпустку по до-
гляду за дитиною. В Ісландії батьки мають право на тримісячну відпустку та 
допомогу по догляду за дитиною, точно таку, яка надається матері – три місяці 
надається матері, три місяці надається батькові, а три місяці розподіляються у 
будь-якій пропорції між обома батьками.

Уповноважений з прав людини переконана, що саме через відсутність по-
слідовної державної політики, належної законодавчої бази, а також повільне 
подолання стереотипів в Україні лише 2% чоловіків (за експертними оцінками) 
беруть відпустку по догляду за дитиною, тоді як, наприклад, у Швеції 70–80% 
чоловіків-батьків. 

Омбудсман України пропонує підтримати ініціативу громадськості щодо 
встановлення Указом Президента України свята – Дня батька,  у третю 
неділю вересня. 

Запровадження Указом Президента України Дня батька нарівні з Днем 
матері сприятиме втіленню моделі відповідального та доброго батька, 
який відповідає за життя дитини, бере активну участь у її вихованні, а 
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також спільно із матір’ю забезпечує виховання та гармонійний розвиток 
дитини.

Забезпечення гарантій дотримання принципу ґендерної рівності та не-
дискримінації у всіх сферах життя вимагає від органів державної влади вдо-
сконалення національного законодавства, прямого застосування міжнародних 
договорів, ратифікованих Україною та які відповідно до Конституції України 
є частиною національного законодавства, а також розроблення ефективних за-
ходів національної стратегії, з використанням кращого міжнародного досвіду. 
Втіленню такого підходу у життя сприяло проведення в рамках головування 
України в Комітеті міністрів Ради Європи у жовтні 2011 р. Міжнародної конфе-
ренції “Сучасні тенденції розвитку національних механізмів забезпечення 
рівності жінок та чоловіків в європейських країнах”.

Уповноважений з прав людини вважає, що необхідно внести зміни, зо-
крема, до Законів України “Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків”, “Про оплату праці”, “Про відпустки”, “Про зайнятість 
населення”, Кодексу законів про працю України щодо запровадження на 
практиці принципу рівного винагородження чоловіків і жінок за рівноцінну 
працю, захисту від необґрунтованої відмови у прийняті на роботу, а також 
незаконного звільнення, забезпечення рівних прав жінок і чоловіків на до-
гляд за дитиною, заборони сексуальних домагань, створення сприятливих 
умов для повернення жінки у сферу професійної діяльності після народжен-
ня дитини та тривалого перебування у відпустці по її догляду тощо.

Омбудсман України переконана, що забезпеченню рівного ставлення до 
жінок і чоловіків держава має сприяти шляхом розроблення та реалізації 
додаткових заходів із запобігання прямим і непрямим формам дискримі-
нації. На цьому напрямі потрібне об’єднання політичних сил, соціальних 
партнерів, усього українського суспільства.
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8. ЗАХИСТ ПРАВ ОКРЕМИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 

8.1. Захист прав ліквідаторів та осіб, постраждалих унаслідок 
Чорнобиль ської катастрофи

У 2011 р. в Україні й світі відзначали 25-і роковини наймасштабнішої світо-
вої техногенної катастрофи, спричиненої аварією на Чорнобильській атомній 
електростанції у квітні 1986 р. Неймовірними зусиллями сотень тисяч людей, які 
проявили саможертовність, високий патріотизм і відповідальність, ризикували 
власним здоров’ям і життям, удалося мінімізувати згубні наслідки Чорнобиль-
ської катастрофи. 

Уповноважений з прав людини здійснює постійний моніторинг стану додер-
жання прав інвалідів, ліквідаторів, постраждалого населення, у т. ч. дітей. Під 
час відвідання Омбудсманом України Зони відчуження 26 квітня 2011 р., у 
день 25-х роковин Чорнобильської катастрофи, у Чорнобилі та Прип’яті 
відбулися зустрічі й бесіди з учасниками ліквідації аварії, ветеранами та 
інвалідами. Люди висловлювали багато нарікань у зв’язку з невиконанням нор-
ми Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи”. 

Перебуваючи в Зоні відчуження, в самому епіцентрі Чорнобильської ката-
строфи, Уповноважений ще раз привернула увагу суспільства до надзвичайно 
актуальної і сьогодні проблеми забезпечення захисту прав постраждалих. Так, 
якщо 20 років тому інвалідів-чорнобильців було 2 тис., то сьогодні їх кіль-
кість зросла до 113 тис., з них – 3 тис. – це діти. 

Змушена констатувати, що останнім часом втрачено комплексний підхід до 
мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи та захисту постраждалого на-
селення, розпорошено між різними відомствами відповідальність за здійснення 
державної політики у цій галузі, зведена нанівець роль науки. У результаті за-
вдання, визначені Законом України про Загальнодержавну програму подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006–2010 роки щодо підвищення 
рівня медичного обслуговування, профілактики захворювань постраждалих, 
реабілітації забруднених територій, забезпечення інвалідів і ліквідаторів жит-
лом, переселення людей з забруднених населених пунктів тощо переважно не 
виконані. 

Це підтверджується й зростанням кількості письмових звернень постраж-
далих до Уповноваженого з прав людини – майже у півтора раза протягом 
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останніх п’яти років. Понад чверть з цих звернень стосується права на при-
значення і перегляд пенсій, кожне п’яте – забезпечення житлом, третина – права 
на судовий захист. Стрімко зростає кількість звернень щодо порушення права 
на охорону здоров’я.

З 1998 р. триває провадження Уповноваженого з прав людини у справі про 
порушення прав на соціальний захист та об’єктивне висвітлення діяльності 
731-го окремого батальйону спеціального захисту. Громадська організація, яка 
об’єднує колишніх воїнів батальйону, змушена й сьогодні порушувати досі не 
вирішені життєво важливі для всіх чорнобильців питання: збереження здоров’я 
і життя, належного розміру пенсій та соціальних виплат. 

Найбільше людей обурює те, що органами виконавчої влади системно й бру-
тально порушуються їхні права, передусім на соціальний захист. Багато інвалідів-
чорнобильців обурені несправедливим механізмом нарахування пенсій. Напри-
клад, вищевказані обставини змусили сім’ю інвалідів-чорнобильців – Катерину 
Музиченко та Олексія Музиченка звернутися з позовом до суду стосовно захисту 
своїх прав, але Управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі 
м.Києва 18 березня 2011 р. оскаржило постанови Голосіївського районного суду 
м.Києва від 16 березня 2011 р. за їхніми справами до Київського апеляційного 
адміністративного суду. Мати з сином зазначають з відчаєм: “Ціною життя 
людей була ліквідована ця страшна аварія. І нині багато чорнобильців потре-
бують всебічної уваги і захисту держави. Чорнобильці, як дорослі, так і діти, 
помирають від таких хвороб, про які радянські лікарі навіть не знали: тирео-
токсикоз, гіпотеріоз, тереоідіт, злоякісний цукровий діабет. Багато з них про-
сто не змогли придбати вкрай необхідні ліки і оплатити вартість операцій.

4 грудня 2010 року ми втратили дорогу нам людину – чоловіка і батька – 
Музиченка Василя Івановича, який був учасником ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС, інвалідом-чорнобильцем ІІ групи. Йому було лише 47 років. 

7 лютого 2011 року пішла з життя моя рідна племінниця, яка була визнана 
інвалідом І групи захворювання, яке пов’язане з наслідками аварії на ЧАЕС. Їй 
було лише 36 років... 

Яке моральне право має держава та Пенсійний фонд України судитися з 
нами?!” 

Ця справа була узята Уповноваженим на контроль. Перевіривши законність 
та обґрунтованість рішення Голосіївського районного суду м.Києва, 28 вересня 
та 25 жовтня 2011 р. колегія суддів Київського апеляційного адміністративного 
суду ухвалила: Апеляційні скарги Управління Пенсійного фонду України у Голосі-
ївському районі м.Києва – залишити без задоволення, а постанови Голосіївського 
районного суду м.Києва від 16 березня 2011 р. – без змін. 

Але після цього від сім’ї інвалідів-чорнобильців до Уповноваженого знову на-
дійшло звернення: “Ми щиро висловлюємо Вам і Вашим колегам слова глибокої 
вдячності за підтримку та ретельний розгляд наших звернень. Ваші втручання 
були дуже доречними. Але знову ж таки, користуючись Вашою небайдужістю 
до тих, хто потребує підтримки та допомоги, дозвольте вдруге звернутися до 
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Вас з проханням сприяти захисту наших прав на виконання судових рішень 
щодо перерахунку та виплати пенсій відповідно до ст.50, 54 Закону України 
“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи”.

Уповноважений з прав людини звернулась до голови Пенсійного фонду Укра-
їни щодо врегулювання питань пенсійного забезпечення і соціального захисту 
пільгових категорій громадян України та захисту прав постраждалих на вико-
нання чинних судових рішень. Справа перебуває на контролі. 

Проте ця справа не є винятком. Наразі більшість прийнятих судами рішень з 
цих питань не виконується, заборгованість держави перед чорнобильцями про-
довжує накопичуватися. Водночас ті, хто не скористався правом на судовий за-
хист, у своїх зверненнях до Уповноваженого з прав людини цілком правомірно 
наголошують, що стосовно них порушується принцип недискримінації, перед-
бачений ст.24 Конституції України, адже за інших рівних умов вони мають мен-
ший обсяг пенсійного забезпечення і соціальних виплат, порівняно з особами, 
які таким правом скористалися. Омбудсман України неодноразово наголошувала 
на неприпустимості таких дій щодо прав громадян. Як зазначалося, 2 лютого 
2011 р. внесене подання Прем’єр-міністрові України Миколі Азарову, якому 
було запропоновано організувати обговорення комплексу проблем, пов’язаних 
із забезпеченням законних прав чорнобильців, організувати обговорення комп-
лексу проблем, пов’язаних із забезпеченням законних прав на соціальний захист 
ветеранів війни і праці, дітей війни, жертв нацистських переслідувань, інвалідів, 
учасників ліквідації і постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи з 
метою розроблення і внесення узгоджених, соціально виважених законодавчих 
ініціатив щодо врегулювання питань пенсійного забезпечення і соціального за-
хисту пільгових категорій громадян України. 

Низку конкретних пропозицій внесено Уповноваженим з прав людини і 
до проекту рекомендацій парламентських слухань “Сучасний стан та ак-
туальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи” під час 
виступу у Верховній Раді України 16 березня 2011 р.

Спроби Кабінету Міністрів України розв’язати зазначені проблеми у спосіб, 
передбачений проектами законів України “Про гарантії держави щодо вико-
нання рішень суду” (реєстраційний №7562 від 14 січня 2011 р.), “Про гарантії 
держави щодо виконання судових рішень” (реєстраційний №9127 від 8 вересня 
2011 р.), як вже наголошувалося у попередніх розділах Доповіді, до суспільного 
спокою не привели. Законопроекти викликали протести ветеранів війни, воїнів-
інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, спонукаючи 
їх до заходів громадянської непокори з метою захисту своїх законних прав. 

Прийняття Верховною Радою Закону України “Про внесення змін до За-
кону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” від 14 червня 
2011 р., прикінцевими та перехідними положеннями якого скасовано норми 
прямої дії низки законів України щодо розмірів пенсій, виплат і компенса-
цій пільгових категорій громадян та делеговані права Кабінетові Міністрів 
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України встановлювати порядок та розміри зазначених виплат, лише за-
гострило ситуацію, призвело до нової хвилі масового невдоволення людей і 
спровокувало наступні акції протесту. Десятки громадян вдалися до голоду-
вання як крайньої форми громадянської непокори. 

Так, Уповноважений з прав людини 16 листопада 2011 р. особисто ви-
ступила перед учасниками акцій протесту чорнобильців біля Кабінету Мі-
ністрів України у м.Києві з підтримкою їх справедливих вимог. За резуль-
татами проведеного у різних регіонах України моніторингу Уповноваженим 
були відкриті та здійснюваються провадження у справі про порушення прав 
інвалідів-чорнобильців на належний соціальний захист, охорону здоров’я і без-
пеку життя. 

Значного резонансу в суспільстві набула смерть учасника голодування разом 
з чорнобильцями в м.Донецьку шахтаря Геннадія Конопльова. Обставити 
цієї трагедії вивчалися на місці події робочою групою Омбудсмана України. За 
її результатами Уповноваженим з прав людини направлені відповідні звернення 
Генеральному прокуророві України, міністру з надзвичайних ситуацій і керів-
ництву Верховної Ради України. Детальніше про цю справу йшлся у підрозділі 
Доповіді щодо розгляду звернень громадян України. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1210 
“Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи”, погодженою з найбільш масовою громад-
ською організацією “Союз Чорнобиль України”, досягнуто певного компромісу у 
забезпеченні їхніх прав. Проте до Уповноваженого з прав людини продовжують 
надходити звернення інвалідів-ліквідаторів, вдів померлих і загиблих ліквідато-
рів, дітей-інвалідів тощо з вимогами щодо подальшого удосконалення системи 
їхнього соціального захисту. Особливо обурює людей те, що вони роками чека-
ють виконання судових рішень, а деякі з них, як, наприклад, колишній воїн 731-го 
окремого батальйону спеціального захисту Віктор Печений, за життя так і не 
отримали встановлених судом пенсійних виплат.

Такий стан справ є наслідком і недосконалої бюджетної політики щодо фі-
нансового забезпечення прав чорнобильців. За останнє десятиліття чисельність 
постраждалих скоротилась майже на третину. За цей період загальний обсяг дер-
жавного бюджету збільшився у шість з половиною разів, але частка бюджетних 
видатків, що спрямовується на захист постраждалих, скорочена у вісім разів. 
Наразі на лікування одного чорнобильця на рік передбачається лише близько 
2,5 грн. У провідному чорнобильському медичному закладі – Науковому цен-
трі радіаційної медицини – щорічно лікуються кілька тисяч чорнобильців, а 
бюджетне фінансування на придбання ліків передбачено лише на рівні 10% 
від потреби. Такий підхід є катастрофічним для людей, які щоденно втрачають 
останне здоров’я.

Не краща ситуація й із забезпеченням права постраждалих на житло. Зага-
лом у житлових чергах перебувають 39 тис. чорнобильців. Але в останні три 
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роки в бюджеті не передбачалось жодної гривні на будівництво чи придбання 
житла.

Уповноважений з прав людини глибоко переконана, що уникнути негативного 
розвитку подій можна лише на основі досягнення компромісу з інститутами гро-
мадянського суспільства, які обстоюють соціально-економічні права ветеранів 
війни і праці, дітей війни, жертв нацистських переслідувань, інвалідів, учасників 
ліквідації і постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Результати проваджень Уповноваженого засвідчують необхідність вре-
гулювання нормами законів прямої дії питань забезпечення прав учасників 
ліквідації і потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, інших піль-
гових категорій громадян. Окрім того, необхідно також:

 – привести законодавчу базу з питань соціального захисту учасників 
ліквідації і потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи з 
рішеннями Конституційного Суду України, зокрема від 28 травня 
2008 р. № 10-рп/2008;

 – якнайшвидше розробити й внести на розгляд Верховної Ради України 
проект Закону України про Загальнодержавну програму мінімізації 
наслідків Чорнобильської катастрофи на 2012–2016 р.; 

 – розробити та прийняти Державну програму реабілітації забрудне-
них населених пунктів;

 – з метою кардинального поліпшення медичного та санаторно-
курортного лікування, забезпечення житлом осіб, постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, належних соціальних ви-
плат і компенсацій передбачити належні видатки за відповідними 
бюджетними програмами;

 – місцевим радам і державним адміністраціям треба використати 
усі можливості щодо надання допомоги інвалідам-ліквідаторам, пе-
редусім тим, які потребують лікування, протезування і поліпшення 
житлових умов. 

8.2. Права людей з обмеженими можливостями 

З початку діяльності інституту Українського Омбудсмана питання захисту 
людей з обмеженими можливостями визначене одним з пріоритетних. Сьогодні 
майже 6% населення нашої країни – понад 2,7 млн – люди з інвалідністю. 

Особливу увагу Уповноважений приділяє просуванню стандартів ООН і Ради 
Європи у сфері прав людини з обмеженими можливостями і сприянню їх імп-
лементації в національне законодавство. 

Важливим кроком у цьому напрямі стала ратифікація Україною Конвенції 
ООН про права інвалідів та Факультативного протоколу до неї. Також наша 
держава узяла на себе зобов’язання щодо виконання цілей Ради Європи щодо 
імплементації положень документа “План Ради Європи щодо сприяння правам 
і повній участі людей з обмеженими можливостями в суспільстві в Європі 
у 2006–2015 роках”. 
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Проте відтоді минуло три роки, але лише тепер Урядом розробляється проект 
Державної програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права 
інвалідів” на період до 2020 року” та внесення змін до деяких актів Кабінету 
Міністрів України”. Уповноваженим з прав людини надано низку пропозицій 
до цього документа. 

19 травня 2011 р. Президентом України був виданий Указ “Про заходи 
щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними мож-
ливостями”. Практично всі пропозиції і рекомендації, викладені у Щорічних і 
Спеціальних доповідях, а також актах реагування Уповноваженого з прав людини 
з питань забезпечення прав інвалідів, знайшли втілення у завданнях, визначених 
Указом.

Під час головування України в Комітеті міністрів Ради Європи, з метою сти-
мулювання практичних заходів з виконання взятих нашою країною зобов’язань 
щодо забезпечення прав інвалідів, 24–25 травня 2011 р. у рамках проекту “Рів-
ний з рівним II”, спільної програми Європейської комісії та Ради Європи від-
бувся Четвертий тематичний семінар “Роль національних інституцій з прав 
людини в захисті і просуванні прав людей з обмеженими можливостями”. 
Організаторами семінару стали Омбудсман України та Рада Європи. Доповіді 
експертів у галузі захисту прав людей з інвалідністю, широкі дискусії за участю 
фахівців національних інституцій з прав людини, представників українських 
громадських організацій і посадових осіб, обмін досвідом у ході семінару були 
надзвичайно корисними. 

Головною проблемою, як зазначалося на семінарі, залишається саме практична 
реалізація прав і свобод людей з інвалідністю. Вони передусім потерпають від 
незадовільного вирішення питання створення безбар’єрного середовища. Вна-
слідок цього люди з інвалідністю не почуваються рівноправними в українському 
суспільстві. 

Щорічно до Уповноваженого з прав людини звертається близько 3 тис. 
громадян з інвалідністю або в їх інтересах. 

До Омбудсмана насамперед звертаються люди, особливо самотні, які опи-
нилися в полоні власних квартир, у повній ізоляції і неможливості без сторон-
ньої допомоги вийти на свіже повітря, відвідати установи охорони здоров’я 
або розв’язати інші насущні проблеми. У багатьох адміністративних будівлях 
органів виконавчої влади, установах соціального призначення, закладах культу-
ри і освіти, приміщеннях судів, вокзалах відсутні умови для безперешкодного 
перебування людей з інвалідністю.

Понад два роки триває провадження Уповноваженого з прав людини у справі 
про захист прав мешканця м.Києва інваліда І групи Євгена Бочкарьова на без-
перешкодне середовище та працю. Людина мешкає на одинадцятому поверсі 
багатоквартирного будинку. Пандус біля житлового будинку відсутній. Ліфт у 
під’їзді часто не функціонує. Інвалід не спроможний виживати на пенсію, тому 
змушений працювати. Але через такий стан житлового середовища він часто 
не може не тільки дістатися до місця роботи чи до лікаря, а й змушений нерідко 
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ночувати позамежами свого помешкання. ”...Почему меня лишают права свобод-
ного перемещения? Почему меня лишают права на труд? Как мне жить?”, – 
запитує людина. 

Після звернень Уповноваженого з прав людини до керівництва Київської місь-
кої державної адміністрації щодо будівництва пандуса біля житлового будинку 
інваліда питання, влітку минулого року, врешті-решт, зрушило з місця. А з по-
чатком нового 2012 р. мешканці будинку № 70 по вул.Правди у Києві отримали 
зручний пандус. Ця подія стала хорошим прикладом взаємодії Уповноваженого 
з прав людини та керівництва столиці у захисті прав людини.

Висловлюючи слова подяки Уповноваженому, інвалід підкреслює, що спо-
рудження пандуса значно полегшило доступ до під’їзду не лише візочникам, а 
й багатьом молодим мамам з дитячими візочками та людям похилого віку.

Стан виконання завдань щодо створення безбар’єрного доступу до об’єктів 
культури, вулично-дорожньої мережі детально обговорювався 20 грудня 2011 р. 
на останньому засіданні Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів Украї-
ни, до складу якої Уповноважений з прав людини делегувала свого представни-
ка. За висновками членів ради – голови профільного Комітету Верховної Ради 
України, народного депутата України Валерія Сушкевича, лідерів громадських 
організацій інвалідів Івана Марусевича, Раїси Кравченко, Василя Назаренка та 
інших, План заходів на 2009–2015 рр. “Безбар’єрна Україна” не виконується. 
Бюджетні кошти, у тому числі виділені на підготовку інфраструктури до чем-
піонату Європи з футболу 2012 р., використовуються нераціонально. При спо-
рудженні й реконструкції об’єктів та доріг важко знайти приклад відповідності 
зробленого державним будівельним нормам і чинному законодавству, зокрема 
вимогам Конвенції ООН про права інвалідів. 

Результати реконструкції Національного спортивного комплексу “Олім-
пійський”, проспекту М.Бажана, бульвару Лесі Українки у столиці, авто-
мобільних доріг на Ірпінь, Бучу, готелів у Львові, об’єктів Євро–2012 у інших 
містах демонструють масу негативних прикладів нехтування правами ін-
валідів. За свідченням інвалідів, які були запрошені на відкриття НСК “Олімпій-
ський”, вони зіткнулися на стадіоні та прилеглій до нього території з багатьма 
незручностями і проблемами. Так, вихід із метрополітену до спортивної арени 
не обладнаний необхідними пристроями для сприяння пересуванню інвалідів. 
Під’їздні доріжки до стадіону не мають пологих заїздів для інвалідів-візочників. 
У санітарній зоні необхідно передбачити можливість користування спеціально 
обладнаними для інвалідів туалетними кімнатами саме людей з особливими 
потребами і обмежити доступ до них пересічним уболівальникам. Сходи НСК 
“Олімпійський” зроблені різні за шириною і висотою, перед центральним входом 
на стадіон розташовані десятки стовпів чорного кольору, що створює небезпеку 
для слабкозорих. На бульварі Лесі Українки пологий з’їзд завершується сходами, 
по дорозі на Ірпінь стовпи освітлення розміщені посередині вузького тротуару. 
Це унеможливлює проїзд тротуаром інвалідів-візочників. 
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Тобто, отримуючи державні кошти на спорудження об’єктів, про потреби 
людей з обмеженими можливостями просто забувають і позбавляють їх права 
доступності. 

Однією з причин такого безвідповідального ставлення до дотримання сучасних 
норм і правил щодо безбар’єрності стало звуження в процесі адміністративної 
реформи повноважень Державної архітектурно-будівельної інспекції України 
як центрального органу виконавчої влади у сфері державного архітектурно-
будівельного контролю та контролю у сфері житлово-комунального господарства. 
Уповноважений з прав людини вважає, що це потрібно негайно виправляти. 

Часто для задоволення потреб людей з інвалідністю потрібні незначні кошти. 
Наприклад, на дообладнання вуличного світлофора звуковою сигналізацією по-
трібно близько 200 грн. А інваліди налічили в Україні лише 14 пішохідних пе-
реходів зі звуковими світлофорами. Невеликі кошти потрібні й для заміни на 
пішохідних переходах стандартної тротуарної плитки на рельєфну та виділення 
місць виходу на перехід білим кольором, що вкрай потрібно людям з вадами 
зору. 

З брутальним порушенням прав людей з інвалідністю на безбар’єрний до-
ступ доводиться зустрічатися на кожному кроці. Уповноважений з прав 
людини переконана, що причина – у безвідповідальності посадовців.

У цих умовах Омбудсман України вважає своїм обов’язком особистим при-
кладом демонструвати владі і суспільству ставлення до осіб з обмеженими мож-
ливостями. У офісі Уповноваженого для інвалідів спеціально обладнані пандуси, 
туалети, ліфт, створено безбар’єрне середовище у всіх приміщеннях.

Уповноважений з прав людини вважає, що влада зобов’язана значно при-
скорити дообладнання будівель і споруд, доріг, місць паркування, транспор-
ту і зв’язку необхідними засобами для вільного пересування та комунікації 
інвалідів. Дуже важливо завершувати цю роботу у поєднанні з підготовкою 
інфраструктури країни до проведення фінальної частини футбольного чем-
піонату Євро–2012.

Як свідчить моніторинг Омбудсмана, головною перешкодою на шляху заде-
кларованого Україною послідовного переходу від медичної до соціальної мо-
делі інвалідності, виконання вимог Конвенції ООН про права інвалідів щодо 
ліквідації дискримінації за ознакою інвалідності є бідність, порушення права на 
достатній життєвий рівень. Бідність також обмежує можливості доступу лю-
дей з інвалідністю до освіти і відповідно – до вибраної професії, можливості 
реалізувати свої житлові права, до досягнень культури. Про це вже йшлося 
вище у розділі Доповіді щодо економічних, соціальних та культурних прав.

Інваліди в Україні отримують пенсії та допомоги, розмір яких не забезпечує 
специфічних потреб людей з обмеженими можливостями, хоча такі хворі по-
требують додаткових витрат, зокрема на лікування і підтримку здоров’я. Так, 
державна соціальна допомога інвалідам з дитинства I групи у грудні 2011 р. 
становила 1200 грн, інвалідам з дитинства II та III груп – 800 грн, мінімальна 
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пенсія інвалідам війни III групи – 1520 грн, II та I груп – 1720 грн та 1920 грн 
відповідно.

У внесеному 2 лютого 2011 р. Прем’єр-міністрові України поданні Уповно-
важеним з прав людини наголошено на необхідності забезпечення права на 
достатній рівень життя людей, які доглядають за інвалідами, оскільки поки 
що компенсація за цю важку роботу не перевищує 15% прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб. Минув майже рік, а Урядом це питання все вивчається. 

У резолюції ПАРЄ 1642 (2009) “Доступ до прав для інвалідів і їх повноцінну 
активну участь в житті суспільства” підкреслено, що держава повинна за-
безпечити, наскільки це можливо, доступність інвалідів до стабільної зайнятості 
на ринку праці.

Проте до Уповноваженого з прав людини постійно звертаються інваліди про 
порушення їхніх прав на гідну працю і її безпечні умови. Лише половина пра-
цедавців, зареєстрованих у Фонді соціального захисту інвалідів, дотримується 
чинного законодавства щодо нормативу робочих місць для працевлаштування 
людей з інвалідністю. Разом з громадськістю Омбудсман України протидіяла 
спробам скасувати такі нормативи. Те, що протягом 2011 р. працевлаштовано 
10,8 тис. осіб з інвалідністю, які звернулися до Державної служби зайнятос-
ті, в умовах кризи можна вважати певним досягненням. Але це становить 
лише 30,8% тих, хто перебував на обліку.

Проблема зайнятості інвалідів залишається вельми актуальною. На жаль, 
багато працедавців дискримінують інвалідів при прийомі на роботу. Про-
те Омбудсман України переконана, що в кожному підприємстві, організації чи 
установі можуть бути залучені до роботи особи з обмеженими можливостями.

Кілька років у Секретаріаті Уповноваженого з прав людини працює ін-
валід ІІ групи Наталія Малих, яка дев’ять років тому, у липні 2002 р., тяжко 
постраждала під час Скнилівської трагедії. Тоді  в Львівській обласні клінічній 
лікарні Уповноважений з прав людини вперше зустрілася з дівчиною, прикутою 
до ліжка. Шансів повернутися до повноцінного життя було дуже мало. Проте 
за допомогою львівських і донецьких лікарів вона знайшла в собі сили подо-
лати наслідки страшної трагедії, активно боролася за життя, пізніше – здобула 
юридичну освіту. Весь цей час її підтримувала Омбудсман України, а згодом – 
запросила на роботу в Секретаріат Уповноваженого з прав людини. 

З 11 червня 2010 р. Н.Малих допомагає захищати права людини вже на 
професійній основі, працюючи у Західному представництві Уповноваженого 
з прав людини.

Окремої уваги потребують немічні люди, які з різних причин залишилися без 
підтримки рідних та близьких. Вогонь пожежі, що сталася 10 липня 2011 р. у 
будівлі Дубровицького районного територіального центру з соціального об-
слуговування осіб похилого віку та з обмеженими можливостями у с.Біле Рів-
ненської області, висвітлив дуже гострі проблеми таких громадян України. 

Тоді постраждало 27 осіб, з яких 16 осіб згоріли живцем у полум’ї стихії, а 
11 – отримали опіки різного ступеня. Уповноважений з прав людини особисто 
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виїжджала на місце щодо вивчення причин трагедії, брала участь у похороні 
загиблих.

Трагедія на Рівненщині змусила органи державної влади звернути особливу 
увагу на подібні територіальні центри, які було створено за постановою Кабінету 
Міністрів України ще у 2008 р. у сільських районах.

Уже через три місяці, у жовтні 2011 р., Омбудсман України спільно з голо-
вою Рівненської обласної державної адміністрації В.Берташем та головою 
обласної ради Ю.Кічатим узяла участь у відкритті сучасного Дубровицького 
районного центру соціального обслуговування замість згорілого, який тепер 
розміщений у смт Висоцьку на першому поверсі дільничної лікарні, докорінно 
перебудованої для надання всебічної допомоги інвалідам та літнім людям. Також 
було відкрито лікарську амбулаторію в с.Милячі цього району.

Аналізуючи причини порушення права людей на здоров’я та життя, Упо-
вноважений з прав людини дійшла висновку, що державні соціальні програми 
підтримки інвалідів та людей похилого віку повинні обов’язково включати 
питання соціального страхування їхнього життя, здоров’я та особистого май-
на, а також забезпечувати необхідну кількість медичних працівників для об-
слуговування тяжкохворих інвалідів і прикутих до ліжка нерухомих людей, 
включаючи можливість їхньої евакуації на випадок надзвичайних ситуацій 
(пожеж, повеней) тощо. 

Головне при цьому полягає в унеможливленні подібних надзвичайних ситуа-
цій, проведенні запобіжних протипожежних заходів в усіх таких територіальних 
центрах та інших соціальних закладах. 

Продовжують залишатися гострими проблеми, з якими інваліди найчастіше 
звертаються до Уповноваженого з прав людини. Насамперед люди з особливими 
потребами просять захисту прав на справедливе встановлення групи інваліднос-
ті, забезпечення ліками та індивідуальними засобами реабілітації, спецавтомо-
білями, санаторно-курортним лікуванням тощо.

Так, завдяки реагуванню Уповноваженого мешканці м.Знам’янки, Кіро-
воградської області Зої Дроновій було встановлено інвалідність І групи за-
гального захворювання довічно. 

Постраждалий внаслідок Чорнобильської катастрофи мешканець Київської 
області Іван Кох з 1999 р. визнавався інвалідом. За результатами проведеної 
у 2011 р. магнітно-резонансної томографії у нього було виявлено три новоут-
ворення головного мозку. Попри це, медико-соціальною експертною комісією 
його було позбавлено ІІІ групи інвалідності. Після проведення за наполя-
ганням Омбудсмана України обстеження в НДІ медико-соціальних проблем 
м.Дніпропетровська МСЕК підтвердила хворому ІІІ групу інвалідності. 

Моніторинг Уповноваженого з прав людини свідчить, що рівень забезпечен-
ня інвалідів путівками за рахунок коштів державного бюджету має негативну 
тенденцію до зниження, через що більшість інвалідів очікує на путівку понад 
10 років. У 2011 р. цей показник дорівнювнював лише 7%, 
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Така ситуація зумовлена щорічним обмеженням фінансування за бюджет-
ною програмою “Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів”, зростанням 
цін на санаторно-курортні путівки, а також неналежним організаційним за-
безпеченням виконання цієї бюджетної програми з боку Міністерства соціальної 
політики, Фонду соціального захисту інвалідів та підпорядкованих їм органів. 

Провадження Уповноваженого з прав людини свідчать про формальний, 
бюрократичний підхід органів виконавчої влади до розв’язання цих важливих 
проблем. Зокрема, триває провадження за зверненням Галини Оськіної з Лу-
ганської області. 57-річна жінка є інвалідом та доглядає 33-річну доньку – ін-
вадіда першої групи, яка має виражені прорушення функцій кінцівок унаслідок 
захворювання головного мозку та пересувається на візку. У своїх зверненнях 
мати зазначає, що її доньці не надають можливості реалізувати своє право на 
санаторно-курортне лікування. Рекомендовані їй санаторії неврологічного про-
філю мають бар’єри, у них відсутні умови для перебування інвалідів на візках, 
а фактичний стан здоров’я матері не дає змоги переносити доньку на руках під 
час такого лікування. Саме тому згорьована мати клопочеться про лікування у 
санаторії спинального типу, де створено належні умови. При цьому вона зазна-
чає, що протягом тривалого часу її донька вже отримувала таке лікування, мала 
позитивні наслідки у стані здоров’я. Проте навіть після звернення Омбудсмана 
до віце-прем’єр-міністра – міністра соціальної політики С.Тігіпка триває лише 
листування Міністерства соціальної політики з Міністерством охорони здоров’я 
України. Позиція органів державної влади з нормативно-правового погляду є 
достатньо обґрунтованою, але з позиції права людини, найвищої цінності люд-
ського життя та здоров’я – є формальною та бюрократичною.

У попередніх Щорічних доповідях Омбудсман України наголошувала на сис-
темному порушенні права інвалідів на безплатне забезпечення спецавтотран-
спортом. Так, до Уповноваженого з прав людини звернувся голова Ради Все-
української спілки учасників війни Володимир Воронцов з проханням сприяти 
реалізації права на безплатне забезпечення автомобілем мешканця м.Керчі 
інваліда війни І групи Івана Коваля. У свої 88 років ветеран Великої Вітчиз-
няної війни займає активну громадянську позицію. На зустрічі з молоддю, для 
проводів ветеранів в останню дорогу, участі в інших заходах йому потрібно пе-
реміщатися на значні відстані від дому. Понад 16 років інвалід війни перебуває 
у черзі на отримання автомобіля. 

Перший заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
П.Бурлаков поінформував з цього питання Уповноваженого, що у 2010 р. за 
рахунок коштів бюджету АРК було придбано лише 33 автомобілі інвалідам 
Великої Вітчизняної війни. За рахунок коштів державного бюджету надійшло 
118 автомобілів. А протягом першого півріччя 2011 р. автомобілів за рахунок 
коштів держбюджету в АРК взагалі не надходило. Провадження Уповноваже-
ного триває.

В Україні на обліку для забезпечення спецавтотранспортом перебуває майже 
84 тис. (83 826) інвалідів. За потреби видатків для розв’язання цієї проблеми у 
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розмірі понад 4,8 млрд грн Законом України “Про Державний бюджет України 
на 2012 рік” на програму “Забезпечення інвалідів та інвалідів-чорнобильців 
автомобілями” передбачено лише 88,9 млн грн.

Тобто за такого фінансування для переважної більшості громадян з фізичними 
вадами, які не мають можливості отримати доходи, необхідні їм для придбання 
транспортного засобу, автомобіль за рахунок державного бюджету так і буде за-
лишатися нездійсненною мрією. Для зміни ситуації щодо забезпечення інвалідів 
спецавтотранспортом на краще необхідні відповідні рішення на державному 
рівні.

Програмою, розпочатою в рік 65-ї річниці Великої Перемоги, в державному 
бюджеті передбачаються видатки на поліпшення житлових умов інвалідів Вели-
кої Вітчизняної війни I групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі 
на отримання житла. За результатами проведеної роботи у 2010 р. по Україні 490 
інвалідів війни І групи у 96 населених пунктах отримали необхідне житло.

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів, а також органи виконавчої 
влади уточнили кількість інвалідів у областях та включили у 2011 р. до відпо-
відних списків 180 осіб.

Кабінет Міністрів України провів велику роботу по вдосконаленню механізмів 
розподілу та використання бюджетних коштів і поставив за мету повністю ви-
рішити питання забезпечення житлом ветеранів до кінця 2011 р. Для виконання 
цієї програми в державному бюджеті було передбачено 40 млн грн. Урядовою 
постановою від 29 квітня 2011 р. № 437 розширено право людей на отримання 
такого житла цій категорії інвалідів і дозволено включати до списків тих, хто 
поставлений на квартоблік до 1 січня 2011 р.

Як свідчить моніторинг Уповноваженого з прав людини – за оперативними 
даними, у 2011 р. було придбано ще 110 таких квартир. Але у зв’язку з тим, що 
в процесі уточнення квартирного обліку відбуваються постійні зміни, близько 
20 інвалідів на кінець року ще не отримали житло. За час, що залишається до 9 
травня 2012 р., потрібно ще раз ретельно перевірити стан виконання урядових 
рішень, чітко вивірити списки черговиків, продовжити термін дії зазначеної 
програми і повністю забезпечити інвалідів Великої Вітчизняної війни І групи 
належним житлом.

Велике значення Уповноважений з прав людини надає співпраці з громад-
ськими організаціями інвалідів.

Одним із головних партнерів Омбудсмана України у справі захисту інтересів 
прав людей з особливими потребами по праву є голова парламентського комі-
тету у справах пенсіонерів, ветеранів і інвалідів, голова Національної асамблеї 
інвалідів України Валерій Сушкевич. Традиційними стали участь представників 
Уповноваженого з прав людини у засіданнях комітету, комітетських слуханнях, 
надання експертних оцінок, зустрічі голови комітету з колективом Омбудсмана, 
його виступи на заходах щодо захисту прав інвалідів.

Уповноважений з прав людини вважає, що дії органів влади мають бути 
спрямовані на пошук шляхів розв’язання проблем людей з інвалідністю, ре-
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альну допомогу щодо полегшення їнього життя, а не на роз’яснення вимог 
нормативно-правових актів, які ними ж створені.

Завданням державної влади по захисту прав людей з особливими потреба-
ми має стати створення рівних можливостей для самореалізації інвалідів, 
усебічна підтримка їхнього природного бажання бути корисними суспіль-
ству, державі, своїм рідним і близьким, недопущення дискримінації у сферах 
охорони здоров’я, освіти, культури і мистецтва, працевлаштування та вихо-
ду на ринок праці. Держава має сприяти повноцінній і гармонійній інтеграції 
інвалідів у суспільство. Результатом цього повинен стати гарантований 
дохід, що забезпечував би людям з інвалідністю гідне життя.

8.3. Права пенсіонерів

Понад чверть загальної кількості звернень, що надходять до Уповноваже-
ного з прав людини, становлять звернення від пенсіонерів. Це відображає як 
загальний склад населення України, так і рівень соціальної захищеності людей 
похилого віку, їх можливість самостійно розв’язувати гострі життєві проблеми. 
Станом на 1 жовтня 2011 р. загальна чисельність пенсіонерів в Україні стано-
вила 13 744,2 тис., або 30,1% населення. 77,4% пенсіонерів отримують пенсію 
за віком; 10,8 – за інвалідністю; 5,8 – у зв’язку з втратою годувальника; 4,9 – за 
вислугу років; 1,1 – соціальну пенсію; 0,009 % – довічне утримання суддів.

У своїх зверненнях до Омбудсмана України люди скаржаться переважно 
на вкрай низькі розміри пенсійних виплат, що не дають змоги їм належ-
но харчуватися, лікуватися, сплачувати за житлово-комунальні послуги, 
розв’язувати інші важливі проблеми. 

Моніторинг Уповноваженого з прав людини засвідчив, що, попри підвищення 
пенсійних виплат протягом року, це суттєво не вплинуло на поліпшення життя 
пенсіонерів. За даними Пенсійного фонду України, середній розмір пенсійної 
виплати станом на 1 жовтня 2011 р. становив 1230,46 грн, що на 9,7% біль-
ше, ніж на початку року. Зокрема, середній розмір пенсії за віком зріс на 6%, 
по інвалідності – на 16,5, у зв’язку з втратою годувальника – на 12,7%. Проте 
якщо у 2010 р. середня пенсія за віком перевищувала фактичний розмір про-
житкового мінімуму в середньому в 1,54 раза, то у 2011 р. – лише в 1,39 раза. 
За оперативними даними Пенсійного фонду України, станом на 1 січня 2012 р. 
середній розмір пенсійної виплати становив 1246,34 грн або 162,5% середнього 
розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за 2011 р. 
та 151,6% відповідно до прожиткового мінімуму за січень 2012 р. За три місяці 
після набрання чинності Законом України “Про заходи щодо законодавчого за-
безпечення реформування пенсійної системи” середній розмір пенсій зріс лише 
на 15,88 грн. Середній розмір пенсії станом на 1 січня 2012 р. становив 101,3% 
пенсії станом на 1 жовтня 2011 р.

Показники темпів приросту середньої пенсії протягом 2009–2012 (очікувані) рр. 
наведено у табл. 8.3.1 (за даними Міністерства соціальної політики України).
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Згідно з даними Пенсійного фонду України кожен п’ятий пенсіонер продо-
вжує працювати. Статистичне обстеження економічної активності населення 
віком 15–70 років свідчить, що рівень зайнятості осіб старше працездатного віку 
за дев’ять місяців 2011 р. становив 28,4%. При цьому рівень зайнятості жінок 
старше працездатного віку дещо вищий, ніж чоловіків (28,6% проти 27,7%), та 
зайнятість сільського населення значно перевищує зайнятість міського населен-
ня (44,4% проти 21,4%). При цьому потрібно зазначити, що майже кожна друга 
зайнята людина старше працездатного віку працює у неформальному секторі 
економіки, що зумовлює недостатньо високі рівні отримуваних заробітних плат. 
Враховуючи зазначене, пенсія залишається основним джерелом грошових до-
ходів пенсіонерів, що вимагає здійснення послідовної державної політики щодо 
збільшення її розмірів.

Омбудсман змушена вкотре зазначити, що чинний прожитковий мінімум 
не є об’єктивним критерієм оцінки рівня життя людини, оскільки закладені 
в його розрахунку норми товарів та послуг суттєво нижчі від необхідних для 
забезпечення потреб сучасної людини. За даними Інституту демографії та со-
ціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, у 2010 р. вартісне значення 
межі бідності на 33,1% перевищило розмір прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність. Таким чином, домогосподарства з пенсіонерів, які 
отримують мінімальну пенсію і не мають інших доходів, могли автоматично 
опинитися серед бідних. 

Особливої актуальності набуває проблема дотримання соціальної справед-
ливості при визначені пенсій. Люди обурюються щодо суттєвих відмінностей у 
пенсійному забезпеченні за професійною ознакою та встановленням набагато 
вигідніших порівняно із загальними умов призначення пенсій та їх перерахунку. 
Дані щодо середніх розмірів пенсій за окремими законами станом на жовтень 
2011 р. наведені у табл. 8.3.2.

Підтримуючи необхідність уніфікації пенсійного законодавства, Уповнова-
жений з прав людини вважає за необхідне зазначити, що лише обмеження так 
званих спеціальних пенсій не матиме суттєвого впливу на збільшення середнього 
розміру пенсійного забезпечення. Розрахунки свідчать, що навіть якби у жовтні 

Рік середня пенсія за віком 
(січень – грудень)

Темп приросту середньої 
пенсії, %

2009 934–1007 12,5

2010 1033–1136 12,8

2011 1152–1230 8,3

2012  
(очікувані) 1246–1315 6,8

Таблиця 8.3.1. Показники темпів приросту середньої пенсії протягом 
2009– 2012 (очікувані) рр.
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2011 р. пенсіонери, які отримували пенсію відповідно до законів про статус 
суддів, народного депутата та прокуратуру, отримували б її у середніх розмірах 
відповідно до Закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, 
підвищення розмірів соціальної та страхової пенсії становило б лише 4,2 грн. 
Кардинальне покращення рівня пенсійного забезпечення можливе передусім із 

Таблиця 8.3.2. Середні розміри пенсій за окремими законами України 
(жовтень 2011 р.)

Види пенсій 
та назви законів

Кількість отримувачів 
(осіб)

Середній розмір пенсії 
(грн)

Соціальні пенсії 146 741 779,87

“Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страху-
вання”

12 191 900 1129,84

“Про пенсійне забезпечення 
військовослужбовців, осіб 
начальницького і рядового 
складу органів внутрішніх 
справ та деяких інших осіб”

61 957 1577,83

“Про статус і соціальний за-
хист громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи” (ст.54)

84 546 3570,20

Військовослужбовці, особи 
начальницького і рядового 
складу силових структур

610 538 1852,51

“Про судову експертизу” 210 2616,84

“Про державну службу”, 
“Про дипломатичну службу” 113 869 3023,83

“Про державну підтримку 
засобів масової інформації 
та соціальний захист журна-
лістів”

4050 3073,34

“Про наукову та науково-
технічну діяльність” 65 774 3153,05

Згідно із Митним кодексом 
України 631 4496,47

“Про прокуратуру” 5927 6332,17

“Про статус суддів” 1273 6392,18

“Про статус народного депу-
тата” 950 15 717,10



224

осучасненням заробітної плати, з якої призначено пенсії, реформою та детіні-
зацією заробітної плати.

У своїх зверненнях до Уповноваженого з прав людини пенсіонери наголошу-
ють, що вони обурені несправедливим механізмом перерахунку пенсій, заробле-
них важкою працею, що в багатьох випадках призводить навіть до їх зменшення. 
Зокрема, працюючі пенсіонери звертаються про поновлення їхнього права на 
проведення перерахунків пенсії з урахуванням заробітку і страхового стажу від-
повідно до ч.4 ст.42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування” та підтвердженого рішенням Конституційного Суду України від 
22 травня 2008 р.

Так, мешканка столиці Л.Фінько в своєму зверненні до Уповноваженого з 
прав людини повідомляє: “Після досягнення пенсійного віку я вимушена була 
працювати, оскільки моєї пенсії не вистачає на лікування та придбання ліків.

28 лютого 2011 року я звернулася до управління Пенсійного фонду в Деснян-
ському районі м.Києва із заявою про перерахунок пенсії, з урахуванням заробіт-
ної плати та страхового стажу, набутого після її призначення. При проведенні 
перерахунку пенсії був використаний показник середньої заробітної плати в 
середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за 2007 рік, а не за 
2010 рік, як це передбачено Законом України “Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”. 

Вважаю, що Пенсійний фонд України в Деснянському районі м.Києва повинен 
був здійснити перерахунок моєї пенсії із застосуванням показника заробітної пла-
ти працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2010 рік – 1982,63 грн”. 
Тільки після втручання Уповноваженого Л.Фінько, нарешті, здійснили пере-
рахунок та виплату пенсії.

На думку Омбудсмана України, розв’язання накопичених проблем можливе 
також шляхом внесення комплексних, взаємопов’язаних і соціально виважених 
змін до чинних законів, якими встановлюються розміри соціальних виплат не-
захищеним категоріям громадян України. Ознакою року, що минув, було масове 
оскарження у судовому порядку пільговими категоріями населення розмірів 
виплат, що є меншими, ніж це визначено у базових законах. Як зазначалося, 
Кабінетом Міністрів України запропоновані, а Верховною Радою України були 
внесені зміни до Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік”, 
якими фактично зупинена дія низки норм і положень зазначених законів України 
та створені правові умови для зменшення розмірів компенсацій, пенсій і підви-
щень до них.

Вище вже наголошувалося, що 2 лютого 2011 р. Уповноважений з прав 
людини внесла подання Прем’єр-міністрові України щодо захисту права 
ветеранів війни та інших пільгових категорій громадян на отримання 
передбачених законами України пенсій і компенсацій з пропозиціями ор-
ганізувати обговорення комплексу проблем, пов’язаних із забезпеченням за-
конних прав на соціальний захист ветеранів війни і праці, дітей війни, жертв 
нацистських переслідувань, інвалідів, учасників ліквідації і постраждалих 
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від наслідків Чорнобильської катастрофи з метою розроблення і внесення 
узгоджених, соціально виважених законодавчих ініціатив щодо врегулювання 
питань пенсійного забезпечення і соціального захисту пільгових категорій 
громадян України. 

Відповідні пропозиції Уповноваженого з прав людини були надані також 
до проектів рекомендацій парламентських слухань “Стан проведення пен-
сійної реформи та шляхи її вдосконалення” під час виступу у Верховній Раді 
України 16 лютого 2011 р.

На жаль, поки що це гостре питання не вирішене. За даними Пенсійного фонду 
України, на забезпечення виплат за судовими рішеннями за одинадцять місяців 
2011 р. було спрямовано 5,9 млрд грн. При цьому залишились не виконаними 
судові рішення, які передбачають перерахунок та виплату пенсії за минулі пе-
ріоди на загальну суму 2,2 млрд грн. 

Такий стан викликає справжнє обурення людей. Антоніна Скорик та Людми-
ла Кривендо з АР Крим у своєму зверненні до Уповноваженого з прав людини 
щодо невиконання судових рішень стосовно перерахунку їх пенсій зазначають: 
“Конституцией Украины предусмотрено, что граждане имеют право на со-
циальнцю защиту, на достаточный жизненный уровень. Где всё это? Куда 
обратиться за помощью? У нас высшее образование, имеем балее 40 лет тру-
дового стажа каждая. Всю жизнь чесно работали, вырастили детей, любим 
свою Родину, но как в ней жить, кому верить? Мы уже не понимем, что такое 
Конституция Украины, Государственный бюджет Украины, Конституционный 
Суд Украины, Верховный Суд Украины, Кабинет Министров Украины – каким 
слоям населения они служат?” 

Про масштаби порушення прав людини на пенсійне забезпечення також свід-
чить інформація Генеральної прокуратури України. Захищаючи конституційне 
право громадян на пенсійне забезпечення органами прокуратури у 2011 р. по-
рушено 139 кримінальних справ, з яких 10,5 направлено до суду, внесено 5,5 тис. 
документів реагування, за результатами їх розгляду до відповідальності при-
тягнуто 1,6 тис. посадових осіб, відшкодовано 344 млн грн. 

Набуває гостроти питання збереження документів про стаж та заробіток, осо-
бливо при ліквідації підприємств, установ та організацій. Так, до Уповноважено-
го з прав людини надійшло звернення від колишнього працівника Харківського 
спецуправління “Котломонтаж – 504” тресту “Промтехмонтаж – 1” Пе-
тра Широні (Харківська область) щодо порушення конституційного права на 
належне пенсійне забезпечення внаслідок невиконання роботодавцями обов’язків 
із зарахування страхового стажу. Зокрема, працівники цього підприємства не ма-
ють необхідних документів про пільговий стаж роботи за відпрацьований час на 
підприємстві з незалежних від них причин. Як повідомив заявник, “рішенням 
Господарського суду Харківської області від 26.10.2009 р. цю організацію ви-
знано банкрутом. Займався цією справою голова ліквідаційної комісії Мака-
ричев Володимир Васильович, але ліквідатор не довів справу по банкрутству 
до завершення...
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Колишні працівники, які пропрацювали багато років і мають право на призна-
чення пільгової пенсії, не можуть одержати уточнюючі довідки. Ми зверталися 
у всі обласні організації (інстанції), але немає крайнього, щоб зобов’язати здати 
документацію в один з трьох архівів...”.

Заявники вимушені були звернутися й до Уповноваженого з прав людини з 
цього питання. Провадження Уповноваженого у цій справі засвідчило відсут-
ність належного контролю з боку державних органів за здійсненням передбаче-
них законодавством процедур у зв’язку з банкрутством підприємства. Комплекс 
проблем забезпечення прав і гарантій працівників збанкрутілих підприємств 
потребує спеціального розгляду Уряду та соціальних партнерів.

До Уповноваженого з прав людини продовжують надходити звернення з пи-
тань захисту права на пенсію громадян України, які були змушені переїхати на 
постійне проживання за кордон. У 2011 р. надійшло 30 таких звернень, у тому 
числі 17 – з Ізраїлю, 5 – з Російської Федерації і 3 – з Німеччини. Рішенням 
від 7 жовтня 2009 р. №25-рп/2009 щодо невідповідності Конституції України 
(неконституційності) статей 49, 51 Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування”, за якими припиняється виплата пенсій грома-
дянам України на час їх постійного проживання за кордоном, Конституційний 
Суд України звернув увагу Верховної Ради України на необхідність приведення 
у відповідність до Конституції України положень зведеного та інших законів, які 
регламентують виплату пенсій громадянам, що проживають у державах, з якими 
Україною не укладено відповідного договору, а також прийняття закону про від-
шкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої фізичним або юридичним 
особам актами і діями, що визнані неконституційними. На жаль, до цього часу 
Верховною Радою не прийнято відповідних законодавчих змін.

У 2011 р. розпочато пенсійну реформу. Кожен пенсіонер у нашій країні очікує 
від реформи справедливості, поваги до їхнього трудового внеску та сподівається, 
що на зароблену пенсію можна буде жити, а не виживати. Омбудсман України 
підтримує ці сподівання.

За результатами аналізу проекту Закону України “Про заходи щодо законо-
давчого забезпечення реформування пенсійної системи” Уповноважений з прав 
людини внесла пропозиції до другого читання цього законопроекту. Пропону-
валося, зокрема, залишити чинні розміри страхового стажу, необхідного для 
призначення пенсії; скоротити стаж для призначення пенсії по інвалідності; за-
стосовувати для перерахунку пенсії зарплату за рік, що передує року звернення 
за таким перерахунком; недопущення звуження прав пенсіонерів, яким пенсію 
вже призначено. Зазначалось також, що особливо негативно громадяни сприй-
няли підвищення пенсійного віку жінкам. 

Ці пропозиції віддзеркалюють позицію громадян країни. Так, у телеграмі до 
Уповноваженого з прав людини профспілкового комітету ВАТ “Комсомольське 
рудоуправління” з Донецької області зазначалось: “Обговоривши проект Закону 
України про реформування пенсійної системи, трудовий колектив заявляє про 
неприпустимість ухвалення Закону в запропонованій редакції. Вважаємо проект 
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дискримінаційним, таким, що погіршує права громадян України і спрямований 
на знищення українського народу. Вимагаємо забезпечити дотримання ст.22  
Конституції України, яка забороняє звуження існуючих державних гарантій 
при ухваленні нових законів, законодавства про врахування думки профспілок з 
соціальних питань, що зачіпають інтереси всього населення України. Вимагаємо 
також врахувати те, що народ України пережив Чорнобильську катастрофу, 
наслідки якої незворотні. Тому вважаємо аморальним рішення уряду йти на по-
відку у МВФ. Замість бити по слабкій ланці, радимо вивести економіку країни 
з тіні і повернути “чесно” зароблені мільярди в державну казну. Просимо не 
посилювати і без того соціально напружену обстановку в країні”. 

Люди зазначають у зверненнях, що тривалість життя в Україні є чи не най-
нижчою серед європейських країн, що пов’язано з бідністю, неналежним рів-
нем медичного обслуговування, несприятливими екологічними умовами. Тому 
збільшення пенсійного віку для жінок до 60 років, за їх переконанням, матиме 
негативні наслідки, призведе до подальшого погіршення стану здоров’я та змен-
шення тривалості життя, погіршить і без того критичну демографічну ситуацію 
в країні. 

У своєму зверненні до Уповноваженого з прав людини мешканка м.Києва 
О.Русецька висловила свою думку щодо пенсійної реформи, зазначивши, що  
”реформу проводять за 5 років замість задекларованих 10-ти”. Також звертає 
увагу на новий порядок обчислення заробітної плати під час призначення пен-
сії: ”...мені пропонують брати дані про заробіток у віці  від 40 до 60 років. Це 
в той час, коли немає стабільної роботи і немає гарантії, що я взагалі зможу 
мати роботу у 60 років...”. 

На переконання Омбудсмана, в Україні немає реальних можливостей для пере-
ходу на дворівневу систему, за якою кожна людина має щомісяця відраховувати 
собі певну суму на пенсію, оскільки доходи більшості наших громадян такі, 
що не дають змоги відкладати необхідну суму на пенсійне забезпечення з тим, 
щоб отримати гідну пенсію. Також треба мати на увазі, що довіра населення до 
фінансових установ та реальна стабільність пенсійних фондів – під великим 
питанням, адже пенсійне страхування – це дуже довгострокові внески. Тому 
держава мала б спочатку довести, що механізми фінансових гарантій працюють, 
адже втрата таких вкладів може призвести до непередбачуваних соціальних на-
слідків, набагато гірших за наслідки фінансової кризи.

Виступаючи 16 лютого 2012 р. на парламентських слуханнях з питань 
пенсійної реформи у Верховній раді України, Уповноважений з прав людини 
наполягала також на необхідності динамічного розвит ку сфери зайнятості, бо-
ротьби з тіньовою економікою і зарплатами в конвертах, припинення відтоку 
кваліфікованої робочої сили за кордон та запровадження іншого комплексу за-
ходів як невід’ємної складової пенсійної реформи. 

На жаль, більшість цих пропозицій не були враховані у Законі України “Про 
заходи щодо законодавчого реформування пенсійної системи”, який набрав чин-
ності з 1 жовтня 2011 р. 
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Головною метою подальшого проведення пенсійної реформи, на переко-
нання Уповноваженого з прав людини, має бути забезпечення гідного рівня 
життя громадян, котрі упродовж трудового життя сплачували пенсійні 
внески. Під час удосконалення пенсійного законодавства треба також не-
ухильно дотримуватися положень Конституції України, зокрема ст.22, яка 
не допускає звуження змісту і обсягу існуючих прав і свобод громадян, у тому 
числі права на соціальний захист. 

8.4. Захист прав військовослужбовців та членів їхніх сімей

Відповідно до Законів України “Про Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини” та “Про демократичний цивільний контроль над Воєнною орга-
нізацією і правоохоронними органами держави” Уповноважений з прав людини 
є суб’єктом демократичного цивільного контролю за станом дотримання прав 
людини у Збройних Силах України та правоохоронних органах держави. 

Предметом прискіпливої уваги Уповноваженого з прав людини залишається 
додержання прав військовослужбовців на безпечні умови служби та збере-
ження життя. Як наголошувалося у попередніх Щорічних доповідях Уповно-
важеного, незважаючи на загальні позитивні тенденції, Збройні Сили України 
продовжують у мирний час втрачати людей. Так, протягом 2011 р. у Збройних 
Силах загинуло 45 військовослужбовців. Кожен третій з них покінчив жит-
тя самогубством, що свідчить, з одного боку, про складні соціальні умови у 
військових колективах, а з другого – про слабке психічне здоров’я військовиків. 
Необхідно зазначити також, що майже 70% військовослужбовців гине у поза-
службовий час, третина загиблих – офіцери.

Моніторинг Уповноваженого з прав людини засвідчує, що у створенні на-
лежних умов служби для солдатів строкової служби суттєвих зрушень не 
відбулося. Відсутність цілеспрямованого вивчення соціально-психологічних 
процесів у військових колективах, байдуже ставлення до особистості воїна, 
його потреб, проблем і запитів, недостатні управлінські та педагогічні навички 
керівного складу призводять до правопорушень, принижують честь і гідність 
військовослужбовців.

Так, Апеляційний суд Дніпропетровської області у травні 2011 р. засу-
див старшого лейтенанта І.Мордіта, заступника командира роти однієї 
з військових частин Збройних Сил, що розташована на Дніпропетровщині, 
за побиття військовослужбовців. Офіцер визнаний винним у скоєнні злочину, 
передбаченого ст. 424 ККУ щодо застосування нестатутних заходів впливу сто-
совно підлеглих та перевищення дисциплінарної влади. Суд визнав, що офіцер 
систематично застосовував нестатутні заходи впливу і насильство до підлеглих, 
завдавав солдатам ударів кулаками і саперною лопатою в обличчя, знущався над 
ними і безпідставно примушував виконувати різні фізичні вправи і роботи.

Інший приклад. Як повідомила у вересні 2011 р. військова прокуратура Цен-
трального регіону України, у Харківському університеті Повітряних сил під час 
проведення вечірньої прогулянки на плацу університету командир був не задо-



229

волений нібито невиконанням одним з солдатів своїх обов’язків по військовій 
службі, а саме його наказу про заборону користуватися мобільним телефоном у 
строю. За це командир, перевищуючи свої службові повноваження, “завдав сол-
датові удару кулаком у спину”. У результаті удару солдат “отримав підкапсуль-
ний розрив селезінки, що призвело до втрати вказаного органу, тобто умисного 
важкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя”.

За результатами перевірки дотримання законодавства з питань збереження 
життя і здоров’я військовослужбовців Харківського університету Повітряних 
сил органами прокуратури порушено кримінальну справу щодо цього командира 
факультету протиповітряної оборони Сухопутних військ.

З такими ганебними фактами треба, безперечно, боротися. Уповноважений 
з прав людини підтримує позицію міністра оборони України, який зобов’язав 
командирів Збройних Сил усіх рівнів і їх заступників з гуманітарних питань не 
допускати приховування фактів нестатутних відносин серед військовос-
лужбовців.

Поряд з тим боротьба з нестатутними взаєминами в окремих випадках приво-
дить до порушення права військовослужбовців на звільнення. Чинним законодав-
ством чітко визначені терміни строкової служби, відповідними нормативними ак-
тами – строки призову на службу та звільнення з неї. Але застосування органами 
прокуратури та судами запобіжних заходів до правопорушників, тривалі терміни 
попереднього й судового слідства не дозволяють командирам частин у визначені 
терміни звільняти військовослужбовців, які перебувають під слідством, що, від-
повідно, призводить до порушення їхніх прав. Так, військовослужбовець однієї 
з військових частин Житомирського гарнізону Віктор Білоконенко всупереч 
вимогам чинного законодавства був звільнений зі строкової військової служби 
лише 9 грудня 2011 р. після рішення Житомирського районного суду Житомир-
ської області про зміну запобіжного заходу за клопотанням його адвоката, яке 
було підтримане в суді Уповноваженим з прав людини.

Дуже важливим є забезпечення прав військовослужбовців на належне ма-
теріальне забезпечення. На початку 2011 р. особливо збурили суспільство по-
відомлення засобів масової інформації про несвоєчасне і неповне харчування 
військовослужбовців строкової служби, зокрема у військових частинах, де їхнє 
харчування забезпечувалось державним підприємством Міністерства оборони 
України “Білоцерківський воєнторг” та підприємством “Івала” і які дисло-
куються у військових гарнізонах Київської, Полтавської, Кіровоградської та 
Чернігівської областей. 

Вивчення Уповноваженим з прав людини обставин справи, зокрема, у військо-
вих частинах Київського гарнізону, Броварів та Василькова засвідчило низку 
проблем правового та фінансового характеру, які призвели до цього. Недостатнє 
бюджетне фінансування, затримка розрахунків з постачальниками послуг і на-
копичені на початок року борги перед ними, несвоєчасне проведення тендер-
них закупівель довели систему харчування солдатів до критичної межі – заміни 
продуктів і зменшення калорійності добового раціону, закупівлі окремих видів 
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продуктів за кошти офіцерів і контрактників військових частин, персоналу їда-
лень. 

У 2011 р. збільшилась кількість звернень військовослужбовців до Омбудсмана 
України щодо захисту права на охорону здоров’я. 

Моніторинг Уповноваженого з прав людини свідчить, що мають місце 
непоодинокі факти порушення прав військовослужбовців при медичному 
обслуговуванні, зокрема при наданні психіатричної допомоги. Так, прове-
дення психіатричного огляду та лікування у деяких випадках здійснюється за 
направленням командирів без згоди військовослужбовця, особисті підписи про 
погодження госпіталізації, як того вимагає ст. 13 Закону України “Про психіа-
тричну допомогу”, у медичній документації відсутні. Мають місце й оскарження 
встановлених діагнозів. 

Протягом майже двох років триває провадження Уповноваженого з прав 
людини у справі про порушення права на життя і здоров’я солдата строкової 
служби Павла Алексєєнка. У ході провадження виявлені брутальні порушен-
ня визначеного чинним законодавством порядку проведення його психіатрич-
ного огляду та лікування. Він двічі перебував на стаціонарному обстеженні у 
Запорізькій обласній психіатричній лікарні, за результатами якого військово-
лікарською комісією порушень його психічної діяльності не встановлено. Тому 
викликає сумнів і діагноз, встановлений військово-лікарською комісією Голов-
ного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний 
госпіталь” за результатами лікування, отже, й медичні підстави для звільнення 
солдата з військової служби. Він цілком правомірно оскаржує висновок госпі-
тальної військово-лікарської комісії психоневрологічного профілю в частині 
встановленого діагнозу та визнання його непридатним до військової служби, 
але добитися справедливості до цього часу не може. 

Котрий рік Омбудсман України наголошує, що недостатнє фінансування бюд-
жетними програмами медичного лікування військовослужбовців створює пере-
думови для порушення їхніх прав на охорону здоров’я, призводить до несвоє-
часного надання медичної допомоги, відсутності необхідних ліків і медичних 
препаратів і, як наслідок, до трагічних наслідків. Так, у квітні 2011 р. до Уповно-
важеного звернувся учасник бойових дій підполковник запасу Борис Конова-
лов із Шостки з проханням сприяти забезпеченню його права на безкоштовне 
лікування у Головному військово-медичному клінічному центрі „ГВКГ”. Ветеран 
повідомив, що протягом двох років загальні витрати на його лікування у цьому 
медичному закладі склали майже 100 тис. грн і що в подальшому необхідно 
ще близько 25 тис. Уповноважений з прав людини звернулась до Міністерства 
оборони України щодо забезпечення заявника необхідними ліками та відшкоду-
вання його витрат на лікування, проте допомога надійти не встигла – ветерана 
не стало.

До Уповноваженого з прав людини надходять численні звернення  ветеранів 
війни та військової служби, в яких повідомляється, що вони останнім часом не 
можуть реалізувати право на санаторно-курортне лікування.
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Це є наслідком того, що Порядком забезпечення санаторно-курортними пу-
тівками до  санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів ві-
йни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших 
категорій осіб і членів їх сімей, який затверджений постановою Кабінету Міні-
стрів України від 27 квітня 2011 р. №446, передбачено, що зазначені категорії 
громадян забезпечуються путівками до санаторно-курортних закладів тільки в 
разі отримання ними пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забез-
печення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. 

Така норма суперечить п.5 ст. 6  чинного Закону України „Про статус ве-
теранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших 
осіб та їх соціальний захист”, відповідно до якого переважне право на забез-
печення  санаторно-курортним лікуванням у відомчих закладах жодним чином 
не пов’язане з видом, розмірами призначеної пенсії та місцем її отримання. 

Попри це, на звернення Уповноваженого з прав людини щодо забезпечення 
законного права ветеранів на санаторно-курортне забезпечення міністр оборони 
України М.Єжель поінформував, що зазначена постанова Кабінету Міністрів 
України не обмежує право ветеранів, а чітко визначає коло осіб, які забезпечу-
ються санаторно-курортним лікуванням від силових структур. Провадження 
Уповноваженого з прав людини у цій справі триває. 

Тому Уповноважений з прав людини наполягає на необхідності приведення 
норм зазначеного Порядку в частині забезпечення санаторно-курортним лі-
куванням ветеранів військової служби у відповідність з Законом України “Про 
статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і 
деяких інших осіб та їх соціальний захист”.

У цілому ж реалізація права військовослужбовців, ветеранів війни і військової 
служби на санаторно-курортне лікування можлива за умови належного фінансу-
вання галузі, збереження інфраструктури та відповідного правового забезпечення 
її функціонування. На розв’язання комплексу цих проблем спрямоване відкрит-
тя провадження Уповноваженого з прав людини у справі щодо збереження 
Сакського центрального військового клінічного санаторію ім. М.І. Пирогова. 
Детальніше про цю справу йдеться у підрозділі Доповіді щодо співпраці Упо-
вноваженого з Верховною Радою України.

Право військовослужбовців на перепідготовку і працевлаштування після 
звільнення гарантоване законами України як одне із наріжних їхніх прав і за-
вдань кадрової політики. Тому забезпечення прав військовослужбовців на віль-
ний вибір роботи та проживання після закінчення служби, захист від безробіття 
є предметом постійного контролю Уповноваженого з прав людини. 

Уповноважений з прав людини вимушена констатувати, що зобов’язання дер-
жави щодо перепідготовки і працевлаштування осіб, звільнених з військової 
служби, належним чином не виконуються (табл. 8.4.1). Видатки державного 
бюджету на соціальну адаптацію військовослужбовців, головним розпорядни-
ком яких визначалось Міністерство оборони України, у 2011 р. не освоєні, а на 
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2012 р. взагалі не передбачені. Протягом року перепідготовка здійснювалася 
винятково за рахунок міжнародної допомоги. 

Передача функції соціальної адаптації від Міноборони до Мінсоцполітики та 
створення відповідного структурного підрозділу завершились лише на кінець 
2011 р. 

Збіг і термін реалізації Державної програми соціальної і професійної адап-
тації військовослужбовців, що підлягають звільненню, та осіб, звільнених з 
військової служби, на період до 2011 р. Лише наприкінці 2011 р. розпочалася 
розробка нової програми. 

Уповноважений з прав людини наполягає на необхідності подальшого 
удосконалення нормативно-правової бази соціальної адаптації, належного 
фінансування та подальшого розвитку міжнародного співробітництва у 
цій сфері.

Залишається нерозв’язаною й проблема відселення мешканців закритих 
і віддалених військових містечок, осіб, які втратили зв’язок із військовими 
формуваннями. Вирішення цих завдань покладене на органи місцевого само-
врядування. Проте моніторинг Уповноваженого з прав людини засвідчує, що 
зазначені особи занесені до контрольних списків, але на квартирному обліку при 
виконкомах не перебувають. Фінансування регіональних житлових програм 
протягом останніх десятиліть практично припинено.

Спеціальних рішень потребують понад 400 колишніх військових поселень, ви-
вільнених військовими частинами, які наразі залишаються на утриманні Зброй-
них Сил України. Програма конверсії колишніх військових об’єктів, затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. №81, втратила 
чинність. Законом України “Про державні гарантії соціального захисту військо-
вослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних 
Сил України, та членів їхніх сімей” Кабінетові Міністрів України доручалось 
розробити і подати на розгляд Верховної Ради України ще до 1 вересня 2004 р. 
проект закону України про конверсію колишніх військових об’єктів. Проте до 
цього часу законопроект до Верховної Ради України не внесений.

Таблиця 8.4.1. Інформація щодо звільнення офіцерського складу Збройних 
Сил України та його перепідготовки у 2008–2011 рр.

2008 2009 2010 2011

Звільнено  
з військ. служби 3128 2526 3963 3060

Перепідготовлено  
  за рахунок (у %): 2679 (85%) 2296 (90,9%) 2634 (66,5%) 2436(100%)

  держбюджету 585 (18,7%) 68 (2,7%) 30 (0,8%) –

  міжнародної допомоги 2094(81,3%) 2228(97,3%) 2604(99,2%) 2436(100%)
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За цих обставин права тисяч сімей військовослужбовців, які мешкають у 
цих містечках, на належні житлові умови брутально порушуються. Припи-
нення водо-, електро- та газопостачання, відсутність транспортних комунікацій 
тощо стало нормою життя цих сімей. 

Так, близько 10 років триває провадження Уповноваженого з прав людини 
у справі щодо захисту права сім’ї Олександра Поваліхіна на належні умови 
проживання. Звільнений з військової служби ще у 1989 р., О.Поваліхін мешкає 
у вивільненому військовому містечку поблизу смт Юліївка Запорізької області. 
Протягом десятиріч триває листування між Міністерством оборони України, За-
порізькою обласною держадміністрацією, міською радою, іншими суб’єктами 
владних повноважень. Проте правова неврегульованість проблеми і відсутність 
будь-якого фінансування залишаються непереборними умовами порушення жит-
лових прав колишнього захисника Вітчизни.

Фактично не працює й Програма забезпечення житлом військовослуж-
бовців, звільнених у запас або відставку, яка передбачала забезпечення житлом 
понад 17 тис. осіб, звільнених з військової служби. У 2011 р. взагалі не надава-
лися субвенції з державного бюджету на будівництво та придбання житла для 
таких категорій громадян України. 

Так, з 2006 р. триває провадження Уповноваженого з прав людини у спра-
ві щодо захисту права полковника у відставці 69-річного Івана Шевченка. 
З 1989 р. його сім’я перебуває на квартирному обліку при виконкомі Новомос-
ковської міської ради Дніпропетровської області. За наполегливим зверненням 
Уповноваженого з прав людини його поновлено на квартирному обліку. Проте 
багаторічне листування між органами державної влади та місцевого самовряду-
вання триває. Так, у березні 2010 р. Новомосковський міський голова поінфор-
мував Уповноваженого з прав людини: “У 2008–2009 роках кошти на будівни-
цтво або придбання житла в м.Новомосковську для військовослужбовців запасу 
обласним бюджетом не передбачались. На даний час питання знаходиться на 
контролі та за наявності у розпорядженні виконавчого комітету... 2-кімнатної 
квартири буде вирішено згідно з житловим законодавством”. У вересні 2011 р. 
заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації вкотре 
повідомляє: “...на даний час у виконкомі міської ради не має можливості за-
безпечити Шевченка І.М. необхідним житлом через відсутність 2-кімнатної 
квартири. Питання залишається на особистому контролі...” А тим часом сім’я 
відставного офіцера вже 23-й рік бідкається по квартирах.

Уповноважений з прав людини переконана, що соціальні програми, спря-
мовані на забезпечення житлових прав осіб, звільнених з військової служби 
та членів їхніх сімей, потребують подальшого удосконалення правового ре-
гулювання та належного бюджетного фінансування.

Омбудсман України здійснює системний моніторинг додержання прав вій-
ськовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, працівників Збройних 
Сил України та інших військових формувань на належний рівень життя, гідне 
грошове забезпечення та заробітну плату.
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У зверненні до Уповноваженого з прав людини працівників військових ліку-
вальних закладів повідомляється, що Порядком виплати надбавки за вислугу 
років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою дер-
жавних та комунальних закладів охорони здоров’я, який затверджений постано-
вою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. №1418, час перебування на 
військовій службі до загального трудового стажу не зараховується. Це суперечить 
Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та чле-
нів їх сімей” і суттєво зменшує розмір заробітної плати звільнених з військової 
служби лікарів і фахівців середнього медичного персоналу, оскільки знижує 
розміри надбавки за вислугу років. Лише завдяки неодноразовим зверненням 
Уповноваженого з прав людини до Міністерства охорони здоров’я України права 
таких фахівців на належну оплату праці вдалося поновити. 

Протягом кількох місяців 2011 р. тривало провадження Уповноваженого 
з прав людини у справі про захист соціально-економічних прав військовос-
лужбовців строкової служби на отримання матеріальної допомоги після 
звільнення з військової служби відповідно до Закону України “Про соціальний 
і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”. Чинними норма-
тивними актами не було врегульовано порядок надання матеріальної допомоги 
військовослужбовцям строкової служби, які до призову працювали на підпри-
ємствах, після їхнього звільнення з військової служби протягом 2008–2011рр. 
Тому на практиці жоден центральний орган державної виконавчої влади не брав 
на себе відповідальність за забезпечення її виплати. 

За результатами розгляду внесеного 14 квітня 2011 р. Прем’єр-міністрові 
України подання Уповноваженого з прав людини розпорядженням Уряду були 
призначені відповідні кошти, Міністерству соціальної політики України дору-
чено погасити заборгованість за минулі роки та в подальшому виплачувати за-
значену допомогу. Виплати здійснюються, тобто права людини поновлені. 

Але з метою запобігання таким порушенням Уповноважений з прав люди-
ни наполягає на необхідності завершення нормативного регулювання випла-
ти матеріальної допомоги особам, звільненим зі строкової військової служби 
відповідним нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України.

До Уповноваженого з прав людини надходять численні звернення осіб, звіль-
нених із військової служби, та деяких інших осіб стосовно порушення права на 
належне пенсійне забезпечення. 

Обурення ветеранів і їхніх громадських об’єднань викликає, зокрема, низка 
рішень, які призвели до блокування Пенсійним фондом України перерахунку 
пенсій у зв’язку із зміною розмірів грошового забезпечення окремих категорій 
військовослужбовців і неврахування при цьому надбавки за виконання особливо 
важливих завдань. Прийняті органами військового управління рішення щодо 
розширення кола осіб, яким виплачується надбавка за виконання особливо важ-
ливих завдань за безпосередню розробку та проведення експертизи проектів 
нормативно-правових актів, зміни в розмірах грошового забезпечення військо-
вослужбовців військових навчальних закладів, збільшення розмірів премій вій-
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ськовослужбовцям всупереч чинному законодавству Пенсійним фондом України 
до уваги не беруться, перерахунки не здійснюються. 

Тому при перерахунку раніше призначених пенсій, незважаючи на збільшення 
їхніх номінальних розмірів, окремим категоріям військових пенсіонерів деякі 
додаткові види грошового забезпечення враховані у розмірах, менших від за-
стосованих при їх первинному обчисленні. З цього приводу група пенсіонерів 
Міністерства внутрішніх справ України, звертаючись до Уповноваженого з прав 
людини, пише: “Волюнтаристськи, ігноруючи відсутність підстав, зазначених 
у п.5/2 Постанови Кабінету Міністрів України №1294 від 7 листопада 2007 
року, премії зазначеної категорії пенсіонерів були зменшені з максимального до 
середнього значення. Наше право на збереження в новому структуризованому 
грошовому утриманні максимального (у відсотковому значенні) розміру премії 
порушено”. 

Уповноважений з прав людини вимушена констатувати, що до цього часу 
порушуються права ветеранів війни на разову грошову допомогу. 

Наразі зазначені виплати ветеранам здійснюються в розмірах, встановлених 
урядовими рішеннями на підставі визнаних неконституційними норм відповід-
них законів України у розмірах, які відрізняються залежно від участі ветерана 
у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни чи інших локальних війнах і 
конфліктах.

Так, учасник бойових дій Юрій Мойсеєнко від імені понад 400 членів Бала-
клійської районної Харківської області спілки ветеранів Афганістану пише: 
“На фронті я був командиром гранато-кулеметного взводу, тому ціну життя 
я знаю не за чутками. За весь період бойових дій мій взвод не мав безповорот-
них втрат, тому що я був командиром, а не начальником...Я вважаю, що свій 
обов’язок командира виконав перед державою. Але держава в теперішній час 
переді мною та моїми побратимами свій обов’язок не хоче виконувати...” 

З цього приводу ще у травні 2009 р. Уповноваженим з прав людини внесені 
пропозиції до Постанови Верховної Ради України за результатами парламент-
ських слухань “Про соціальне, медичне і пенсійне забезпечення ветеранів війни 
та відзначення 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років”. 
Зокрема, пропонувалося Кабінетові Міністрів України рекомендувати вжити 
невідкладних заходів щодо законодавчого врегулювання розмірів і порядку ви-
плати ветеранам разової грошової допомоги, щомісячних підвищень до пенсій, 
визначених законами України.

Проте прикінцеві та перехідні положення проекту Закону України “Про гарантії 
держави щодо виконання судових рішень” (реєстраційний №9127 від 8 вересня 
2011 р.), як зазначалося у попередніх розділах Доповіді, передбачають остаточне 
скасування норм прямої дії низки законів України щодо розмірів пенсій, виплат 
і компенсацій пільгових категорій громадян та делегування права Кабінетові 
Міністрів України встановлювати порядок та розміри зазначених виплат.

Прийняття Верховною Радою України законопроекту у першому читанні 
підштовхнуло людей до протестних акцій. Уперше за два десятиріччя неза-
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лежності колишні захисники Вітчизни – ветерани війни та “чорнобильці” 
вдалися до штурму парламенту. 

Уряд України змушений був розпочати переговори з протестувальниками, 
зрештою – підписати з Українською спілкою ветеранів Афганістану Меморандум 
про взаємодію і співробітництво, який, зокрема, передбачає, що в узгодженій 
редакції законопроекту № 9127 жодним чином не будуть обмежуватися соці-
альні гарантії усім пільговим категоріям громадян України. Але діалог влади з 
ветеранами навколо розмірів пенсій і підвищень до них, грошових допомог не 
завершений, однозначності в їхньому правовому регулюванні поки що не до-
сягнуто. 

Уповноважений з прав людини переконана, що шлях до суспільного спокою 
лежить через законодавче визначення розмірів разової грошової допомоги 
ветеранам війни залежно від їхнього правового статусу. Тому Омбудсман 
України наполягає на необхідності розробки та законодавчого закріплен-
ня системи державних стандартів, нормативів та гарантій особистих, 
соціально-економічних і культурних прав захисників Вітчизни, приведення 
у відповідність з ними актів виконавчих органів державної влади. 

8.5. Забезпечення прав і свобод національних меншин

Відповідно до ст.1 Закону України “Про національні меншини в Україні” “при 
забезпеченні прав осіб, що належать до національних меншин, держава вихо-
дить з того, що вони є невід’ємною частиною загальновизнаних прав людини”.

У питаннях дотримання та захисту конституційних прав національних меншин 
в Україні, створення умов для розвитку їхньої етнічної ідентичності, задоволення 
мовних, культурних потреб, запобігання проявам нетерпимості та дискримінації 
у цій сфері Уповноважений з прав людини продовжує конструктивну співпрацю 
з громадськими організаціями національних меншин, передусім Радою націо-
нальних товариств України, голова – Ілля Левітас.

Попри те, що останнім часом в Україні намітився певний позитив у протидії 
будь-яким проявам дискримінації, расизму та ксенофобії, до Уповноваженого з 
прав людини надійшло близько 600 звернень від представників національних 
меншин, іноземців, осіб без громадянства, біженців щодо дискримінації за 
національною чи расовою ознакою.

У соціологічному дослідженні динаміки міжетнічної толерантності в Україні, 
проведеного Інститутом соціології НАН України, наголошується, що “Україна 
стоїть на порозі втрати іміджу країни, яка одна з небагатьох уникнула 
міжнаціональних потрясінь у пострадянський період”. Опитування, прове-
дені цим інститутом, також вказують на те, що тривале зволікання з вирішенням 
питань етномовної політики у багатонаціональному суспільстві призводить до 
посилення ксенофобії та нетолерантності.

Причини відповідних тенденцій криються у загостренні соціальних і еко-
номічних проблем, невідповідності чинного законодавства правозастосовній 
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практиці, у неефективній державній політиці з профілактики відповідних явищ 
передусім у молодіжному середовищі. 

У 2011 р. до Уповноваженого з прав людини надійшло близько однієї тисячі  
колективних звернень від ромських, русинських, кримськотатарських, курд-
ських, єврейських, чеченських та інших громадських організацій з АР Крим, 
Закарпатської, Київської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Чернігівської 
областей, м.Києва щодо фактів дискримінації за національною ознакою з боку 
правоохоронних органів. 

Так, у зверненні голови Чернігівського національно-культурного товариства 
“Неве Рома” М.Іванової йшлося про те, що серед білого дня на ринку праців-
никами правоохоронних органів було безпідставно затримано кількох продавців 
з осіб ромської національності і доправлено до райвідділу міліції. Дописувачка 
звертає увагу на масові факти дискримінації, що принижують честь і гідність 
ромів у зв’язку з їх етнічним походженням.

Уповноваженим з прав людини було направлено запит до прокуратури Чер-
нігівської області щодо перевірки фактів, викладених у згаданому зверненні. 
Заступник прокурора області поінформував, що факти про затримання і до-
правлення до Чернігівського міськвідділу міліції представників ромської на-
ціональності з порушенням норм кримінально-процесуального законодавства 
підтвердились. У зв’язку з цим вжито заходів прокурорського реагування.

Позитивним у розв’язанні проблем національних меншин Закарпаття, 
у т. ч. ромів, стало ухвалення обласною радою Програми забезпечення роз-
витку освіти, культури, традицій національних меншин області на 2011–
2015 р. На реалізацію її заходів з обласного бюджету передбачено виділити 
близько 4 млн грн. 

На думку Уповноваженого з прав людини, серйозним упущенням, що не 
сприяло поліпшенню ситуації з розв’язанням проблем ромської спільноти в 
Україні, була недооцінка органами державної влади можливостей Плану дій 
Ради Європи для України на 2008–2011 рр., проектами якого на підтримку ре-
алізації комплексних заходів щодо розв’язання проблем ромів було передбачено 
300 тис. євро. Не була також своєчасно опрацьована процедура приєднання 
України до Декади ромської інтеграції на період 2005–2015 рр. Ця міжнародна 
ініціатива була ухвалена урядами восьми країн: Болгарії, Македонії, Румунії, 
Сербії і Чорногорії, Словаччини, Угорщини, Чехії та Хорватії, на територіях 
яких проживають найчисельніші в Європі ромські громади. У рамках цієї Де-
кади об’єднуються спільні зусилля держав щодо подолання бідності, етнічної 
дискримінації та ґендерної нерівності ромів. 

19 вересня 2011 р. Європейська комісія з питань боротьби з расовою дис-
кримінацією надіслала українському Омбудсману Рекомендації із загальної 
політики, які забезпечать уряди, інші органи влади керівними принципами з 
питань протидії дискримінації ромів, підвищення рівня їхніх освітніх потреб, 
медичного обслуговування, доступу до державних послуг. 
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Уповноважений з прав людини переконана, що одним із шляхів імплементації 
цих Рекомендацій та розв’язання проблем соціалізації ромського населення має 
стати підготовка та затвердження державної Програми задоволення національно-
культурних потреб ромів на період до 2015 року.

Про дискримінацію чеченської етнічної групи за національною ознакою з 
боку правоохоронних органів, працівників СБУ і прокуратури Одеської облас-
ті йдеться у зверненні до Уповноваженого з прав людини С.Садаєва – голови 
Всеукраїнської громадської організації “Діаспора чеченського народу”. Він 
стурбований зростанням рівня нетолерантності та проявів нетерпимості з боку 
працівників місцевих правоохоронних органів. Ситуація, як він вважає, значно 
загострилася, у зв’язку із знешкодженням у м.Одесі у вересні 2011 р. злочинців, 
серед яких перебував громадянин РФ Аслан Дикаєв. Зафіксовані також факти 
образ та приниження людської гідності студентів-чеченців викладачами у вищих 
навчальних закладах. На його думку, в м.Одесі з боку ГУМВС України також 
плануються заходи щодо скасування дозволів на постійне проживання чеченців в 
Україні; особам віком 15 років і старшим проводять дактилоскопію; працівники 
силових структур під будь-яким приводом затримують чеченців, у т. ч. жінок, і 
пропонують їм якнайшвидше виїхати за межі України.

З метою поновлення порушених прав осіб чеченської національності Упов-
новаженим з прав людини направлено звернення до керівництва Міністерства 
внутрішніх справ України щодо вжиття заходів відповідно до законодавства. 
Провадження Уповноваженого з прав людини у цій справі триває. 

Про виконання зауважень конвенційних комітетів Ради Європи стосов-
но захисту прав національних меншин, недискримінації та адаптації на-
ціонального законодавства до європейських стандартів йшлося на зустрічі 
Омбудсмана України з Комісаром Ради Європи з прав людин Томасом Хам-
марбергом у листопаді 2011 р.

Уповноважений зазначає, що й Європейський суд з прав людини займає 
принципову позицію стосовно недискримінації на основі раси або етнічного 
походження. У рішеннях “Сеждіч та Фінчі проти Боснії та Герцеговини”, “Ті-
мішев проти Росії”, “Начова та інші проти Болгарії”, “Ремлі проти Франції” 
Суд наголошує, що жодна відмінність у ставленні до людини, що базується 
на її етнічному походженні, не може бути виправданою у сучасному демо-
кратичному суспільстві.

На думку Уповноваженого з прав людини, якнайшвидше має бути віднов-
лена діяльність Міжвідомчої робочої групи з питань протидії ксенофобії, 
міжетнічній та расовій нетерпимості. Ця позиція Уповноваженого спів-
звучна з рекомендаціями Комітету з ліквідації расової дискримінації ООН 
(від 8 серпня – 2 вересня 2011 р.)

5 травня 2011 р. у Києві в рамках проведення Днів слов’янської культури у 
Національній історичній бібліотеці України відбулася презентація українського 
перекладу унікального видання “Енциклопедія історії та культури карпат-
ських русинів”. Цього ж дня відбулися зустрічі Уповноваженого з прав людини 
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з президентом Світового конгресу русинів П.Магочі, уповноваженим пред-
ставником Карпаторусинського товариства С.Гіряком, депутатом Закарпатської 
обласної ради, головою спілки громадських організацій “Народна Рада русинів 
“Закарпаття” Є.Жупаном, головою Сойму підкарпатських русинів Д.Сидором та 
завідувачкою редакції телепередач мовами національних меншин Закарпатської 
ОДТРК В.Кобулей. 

Під час цих зустрічей обговорено питання щодо офіційного визнання в Укра-
їні національності “русин”. Уповноважений поінформувала присутніх, що нею 
упродовж тривалого часу перед вищими посадовими особами держави обстою-
ється право русинів на свою етнічну самоідентифікацію, і у цьому напрямі на-
мітились певні позитивні зрушення. За результатами внесення Уповноваженим з 
прав людини подання Президентові України В. Януковичу було дано відповідне 
доручення Уряду. Міністерство юстиції України поінформувало Уповноваженого 
з прав людини про те, що пропозиції Омбудсмана України було направлено до 
Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи та Державної 
служби статистики для опрацювання у процесі підготовки до чергового Все-
українського перепису населення України. Питання залишається на контролі 
Уповноваженого з прав людини.

Уповноважений обстоює позицію щодо встановлення на законодавчому 
рівні чіткої процедури національного самовизначення громадян, створення 
реєстру національностей, на що вказувалось і у Висновку Консультативного 
комітету про виконання Україною положень Рамкової конвенції про захист 
прав національних меншин (Document ACFC/INF/OP/I (2008).

Як свідчить моніторинг Уповноваженого з прав людини, гуманітарні питан-
ня в умовах глобальної фінансово-економічної кризи стають другорядними у 
діяльності органів влади. Упродовж 2011 р. роль державного управління у сфері 
етнонаціональної політики фактично було зведено нанівець: Держкомнацрелігій 
ліквідовано, його функції передано Мінкультури, де утворено лише один під-
розділ у складі п’яти працівників.

Це загальмувало, зокрема, розроблення таких невідкладних законопроектів, як 
“Про Концепцію державної етнонаціональної політики України”, “Про внесення 
змін до Закону України “Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов 
або мов меншин”, “Про поновлення прав осіб, депортованих за національною 
ознакою”, “Про мови в Україні”. Про ці проблеми та шляхи їх вирішення 
йшлося у виступі Уповноваженого з прав людини на парламентських слу-
ханнях “Етнонаціональна політика України: здобутки та перспективи”, що 
відбулись 11 січня 2012 р.

На глибоке переконання Омбудсмана України, держава має вибудувати цілісну 
концепцію етнонаціональної політики в Україні, орієнтовану на демократичні 
європейські цінності, здатну адекватно й ефективно реагувати на зміни в етно-
політичній ситуації.

Відверта, об’єктивна оцінка Омбудсманом України розвитку етнонаціо-
нальних процесів, дотримання прав національних меншин, що прозвуча-
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ла  з трибуни парламентських слухань, отримала одностайну підтримку  у 
більшості  виступів, зокрема, голови Комітету Верховної Ради України з 
питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 
Олега Зарубінського, провідних науковців  у галузі етнополітики Ірини Кре-
сіної і Володимира Трощинського, а також активістів громадських об’єднань 
національних меншин. 

Гострою залишається проблема імплементації положень Закону України “Про 
ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин”. Відповід-
но до бюджетної програми “Заходи з реалізації положень Європей ської хартії 
регіональних мов або мов меншин” у Державному бюджеті України на 2011 р. 
було передбачено 1 млн грн на реалізацію положень Хартії, однак і ці порівняно 
невеликі кошти виділені не були.

Уповноважений з прав людини змушена наголосити, що органами державної 
влади проігноровано питання оприлюднення Доповіді Комітету експертів про 
застосування Хартії Україною та Рекомендації RecChL (2010)6 щодо застосу-
вання Україною Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, які були 
прийняті Комітетом міністрів РЄ ще 7 липня 2010 р. 

Крім того, Міністерством культури України, до повноважень якого належать 
питання забезпечення реалізації положень Хартії, не було забезпечено підготов-
ку ІІ Періодичної доповіді України з питань імплементації Європейської хартії 
регіональних мов та мов меншин, термін подання якої відповідно до зобов’язань 
РЄ був визначений 1 липня 2011 р. 

Утім, 13 грудня 2011 р. відбулася презентація Другого Громадського зві-
ту щодо виконання Україною положень Європейської хартії регіональних 
мов або мов меншин, підготовленого ВГО “Правозахисний громадський рух 
“Російськомовна Україна”, який очолює народний депутат України Вадим 
Колесніченко. 

Під час презентації, зокрема, зазначалося, що звіт  містить глибокий аналіз су-
часного стану розвитку етномовних процесів в Україні, узагальнені статистичні 
дані щодо динаміки скорочення мережі загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням російською мовою та іншими мовами національних меншин в Укра-
їні. Для прикладу: у 1994/1995 н.р. в Україні діяли 2942 школи з російською 
мовою навчання, в яких навчалось 2 млн 942,1 тис учнів,  тобто майже 
42,7% усіх школярів країни, то вже у  2010/2011 н.р.  в Україні функціонува-
ло – 1149 загальноосвітніх навчальних закладів з  російською мовою навчання 
(685 806 учнів, що становить 16,5% усієї кількості школярів).

Учасники презентації також відзначали, що на державному рівні не створено 
жодних спеціальних правових механізмів щодо захисту і розширення сфери 
вживання  мов національних меншин у різних сферах суспільного життя, як 
того вимагають положення Європейської хартії. 

Омбудсман України переконана, що якнайшвидше ухвалення змін до Зако-
ну України “Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов 
меншин” та Закону України “Про мови” сприятиме гармонізації мовної полі-
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тики в Україні, зокрема в галузі освіти (рис. 8.5.1), та виконанню міжнародних 
зобов’язань у цій сфері.

Уповноважений з прав людини поділяє стурбованість представників крим-
ських татар ситуацією щодо тривалого зволікання з затвердженням Програми 
розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших 
національностей, що повернулися на проживання в Україну, їх адаптації 
та інтеграції в українське суспільство на період до 2015 року. Строк дії по-
передньої такої програми закінчився ще 30 грудня 2010 р., тому фактично зупи-
нено фінансування заходів з облаштування осіб, депортованих за національною 
ознакою. Зокрема, на ці цілі із передбачених Державним бюджетом України на 
2011 р. 48 млн грн лише на початку ІV кварталу минулого року було виділено 
10 млн грн.

Значно послабилось міжнародне співробітництво з країнами, які мають етніч-
но споріднені спільноти в Україні, в частині захисту прав осіб, що належать до 
національних меншин. Так, протягом останніх років не проводились засідання 
двосторонніх міжурядових Комісій з питань забезпечення прав національних 
меншин, зокрема, українсько-угорської, українсько-словацької та українсько-
румунської. Останнє засідання Змішаної міжурядової українсько-румунської 
Комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин, 
було проведено у 2006 р.

У зв’язку з цим за інформацією, що надходить до Уповноваженого з прав лю-
дини, намітилась тенденція до масового отримання посвідчень “закордон-
ного угорця і румуна”, які проживають компактно на території Закарпатської та 

Рисунок 8.5.1. Структура даних загальноосвітніх навчальних закладів за 
мовами навчання учнів у 2010/2011 н.р. (у %)

 

Українська          
мова – 83,9  

Російська мова – 
6,4   

Кілька мов – 8,7 Інші мови – 0,9 
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Чернівецької областей, що є прямим порушенням конституційних норм і поло-
жень Закону України “Про громадянство”. Ці питання могли б стати предметом 
обговорення на засіданнях відповідних міжурядових комісій і бути зафіксовані 
у двосторонніх протоколах. 

Моніторинг Омбудсмана України засвідчує негативні тенденції у сфері етнона-
ціонального розвитку, зокрема на регіональному рівні. Так, швидкими темпами 
скорочується мережа національних громад. Якщо у 2009 р. їх налічувалось 
близько 1800, то наразі менше 1500 – скорочення майже на 20%. 

Забезпечено приміщеннями лише 419 громадських організацій нацменшин, 
або кожна четверта. Через відсутність фінансової підтримки з місцевих бюджетів 
значно – більш як у п’ять разів – скоротилася й мережа недільних шкіл з вивчення 
рідних мов, звичаїв та традицій, – з 3 тис. у 2008 р. до 570 у 2011 р. 

Упродовж тривалого часу Київською міськдержадміністрацією не вирішується 
питання з виділенням приміщення для відкриття Будинку національностей у 
Києві як всеукраїнського науково-методичного Центру для національних мен-
шин. До речі, аналогічні заклади були створені у Молдові, Узбекистані, Азер-
байджані та Москві ще у 90-х роках ХХ ст.

Уповноважений з прав людини вважає, що забезпеченню гармонійного 
співіснування представників різних етнічних груп, захисту їх прав і свобод в 
Україні, збереженню міжнаціонального миру та злагоди в багатонаціональ-
ному українському суспільстві сприятиме:

 – утворення Державної служби України у справах національностей 
як центрального органу виконавчої влади та Ради представників 
всеукраїнських громадських організацій національних меншин як 
дорадчо-консультативного органу при Президентові України;

 – розроблення державної Програми національно-культурного розвитку 
національних меншин на період до 2015 р.;

 – запровадження системи державного моніторингу етнополітичної 
ситуації в Україні, що сприятиме унеможливленню проявів дискри-
мінації та ксенофобії, використання етнічної та расової ознак у 
роботі правоохоронних органів, забезпечення умов для підвищення 
рівня толерантності та взаємоповаги громадян України – представ-
ників усіх національностей;

 – інтенсифікація системного діалогу органів державної влади та міс-
цевого самоврядування всіх рівнів з громадськими організаціями на-
ціональних меншин, активне залучення їх до обговорення та при-
йняття управлінських рішень у сфері міжнаціональних відносин;

 – пошук шляхів та можливостей безоплатного надання приміщень 
у будівлях, що перебувають у державній та комунальній власності, 
для проведення громадськими організаціями національних меншин 
культурологічних, освітніх, інформаційно-просвітницьких заходів;

 – надання державної підтримки друкованим виданням національних 
меншин в Україні, що виходять їх рідними мовами;
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 – створення в краєзнавчих музеях, що розташовані в обласних центрах 
експозицій, присвячених історії та культурі етнічних спільнот, які 
проживають на відповідній території;

 – надання підтримки аматорським творчим колективам, які зберіга-
ють, розвивають та пропагують культуру, традиції, звичаї та об-
ряди національних меншин, залучення таких колективів до участі в 
реалізації регіональних та загальнодержавних програм культурного 
розмаїття;

 – протидія будь-яким формам дискримінації та ксенофобії має за-
лишатися одним з пріоритетних напрямів діяльності органів дер-
жавної влади як фактор забезпечення міжнаціонального миру й со-
ціальної стабільності в українському суспільстві. 

8.6. Захист прав трудових мігрантів

У Спеціальній доповіді Уповноваженого з прав людини “Стан дотримання 
та захисту прав і свобод громадян України за кордоном”, представленій Верхо-
вній Раді України у квітні 2003 р., наголошено, що для нашої держави трудова 
еміграція впродовж тривалого часу залишатиметься одним із визначальних 
чинників суспільного та економічного життя країни, справляючи безпо-
середній вплив на стан дотримання громадянських, політичних, економічних, 
соціальних та культурних прав громадян України. Час підтвердив такий ви-
сновок. Як і в попередні роки, сьогодні мільйони наших співвітчизників через 
неможливість заробити на гідне життя чесною працею шукають кращої долі за 
межами рідної країни. Багато з них назавжди залишаться у приймаючих країнах, 
нерідко разом зі своїми родинами, що матиме негативний вплив на досить того 
складну демографічну ситуацію в Україні.

Тому не випадково останніми роками наша держава стала приділяти більше 
уваги проблемам міграції, зокрема удосконаленню законодавства, організації 
ефективного управління міграційними процесами, приєднанню до важливих 
міжнародних угод у цій сфері. Так, за пропозицією Уповноваженого з прав лю-
дини Україна підписала і ратифікувала Європейську конвенцію про правовий 
статус трудящих-мігрантів. На часі – приєднання до Міжнародної конвенції 
про захист прав всіх трудящих-мігрантів та членів їх сімей 1990 р., яка гаран-
тує ширший спектр прав трудових мігрантів, частина яких поширюється й на 
тих з них, які працюють нелегально, а також передбачає потужний контрольний 
механізм за виконанням її положень державами-учасницями. 

8 травня 2011 р. у гірському с.Колочава Міжгірського району Закарпат-
ської області, з ініціативи народного депутата України Станіслава Ар-
жевітіна, було споруджено перший в Україні Пам’ятник заробітчанам, 
скульптурна композиція якого відтворює сумну картину прощання чоловіка з 
сім’єю. У с.Колочава практично кожна сім’я чекає когось із далеких заробітків 
на чужині.
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30 травня 2011 р. Президент України Віктор Янукович своїм Указом схва-
лив комплексний документ – Концепцію державної міграційної політики. 
Стратегічні напрями політики нашої держави у цій важливій сфері, визначені 
Концепцією, охоплюють як питання еміграції, так і імміграції. Серед них, зо-
крема: посилення соціального та правового захисту громадян України, які пра-
цюють за кордоном (у тому числі шляхом укладення відповідних міжнародних 
договорів, створення сприятливих умов для перетинання трудовими мігрантами 
з України державних кордонів та їх перебування у державі працевлаштування); 
сприяння поверненню на Батьківщину громадян України; забезпечення прав 
іноземців та осіб без громадянства на території України (зокрема, на свободу 
пересування і вільний вибір місця проживання, охорону здоров’я, інтеграцію 
в українське суспільство); протидія торгівлі людьми та захист громадян Укра-
їни – жертв цього ганебного явища; подолання проявів расизму і ксенофобії, 
формування толерантного ставлення населення до мігрантів; провадження 
науково-дослідної діяльності у сфері міграції та використання її результатів для 
планування міграційної політики держави, удосконалення системи обробки та 
збирання статистичної інформації стосовно мігрантів тощо. Концепція передба-
чає також завдання щодо розв’язання такого болючого питання, як удосконалення 
національного законодавства з метою реалізації конституційного права громадян 
України на соціальний захист незалежно від місця їх проживання. 

У 2011 році нарешті було створено Державну міграційну службу як централь-
ний цивільний орган виконавчої влади. Уповноважений з прав людини протягом 
декількох років у Конституційному Суді України обстоювала необхідність ство-
рення такого органу для здійснення комплексної державної політики у питаннях 
міграції. На жаль, процес становлення Державної міграційної служби досі не 
завершився, так само як і її перетворення на цивільний орган виконавчої вла-
ди. Поки що служба залишається у підпорядкуванні міністра внутрішніх справ 
України, що зберігає певний конфлікт інтересів у її діяльності щодо забезпечення 
захисту прав мігрантів.

Уповноважений з прав людини неодноразово наголошувала на необхідності 
саме комплексного підходу до державного управління міграційними процеса-
ми, адже усі складові міграції взаємопов’язані між собою.

У 2011 р. до Уповноваженого з прав людини надійшло 194 звернення від 
263 осіб щодо порушення прав і основоположних свобод за кордоном. У по-
над половині звернень йдеться про забезпечення права громадян України на 
соціальний захист, а також економічних прав. 

Дуже гострим залишається питання виплати заборгованості із заробітної плати 
іноземними працедавцями. 

Так, у 2011 р. надійшла низка звернень щодо порушення права на працевлашту-
вання, отримання заробітної плати та повернення на Батьківщину понад 
300 громадян України, які за контрактами з чеською фірмою-субпідрядником 
виїхали до Іраку на будівництво міжнародної “Зеленої зони” м.Багдада, що 
здійснювалося турецькою будівельною компанією “Sаlаr Group”. У зверненнях 
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зазначається, що після того як будівництво зупинилося, протягом тривалого часу 
будівельники не отримували заробітної платні. Не мали вони й можливості по-
вернутися в Україну, залишаючись на території Іраку нелегально, оскільки для 
виїзду потрібен був спеціальний дозвіл іракської влади. Жили ці люди у важких 
умовах без достатньої кількості питної води та належного харчування. 

Уповноважений з прав людини підтримувала постійний контакт з Міністер-
ством закордонних справ України у цій справі. Завдяки зусиллям українських 
дипломатів вдалося повернути на Батьківщину наших співвітчизників, які ви-
явили таке бажання. З керівництвом компанії “Sаlаr Group” вдалося досягти до-
мовленості про виплату їм заборгованості із заробітної плати. Як стало відомо, 
наші працівники стали жертвами недобросовісного чеського субпідрядника. 
Оскільки найм українських будівельників на будівництво міжнародної “Зеленої 
зони” м.Багдада тривало навіть після виникнення зазначених проблем, відповід-
ний запит було направлено Уповноваженим з прав людини до органів прокура-
тури з проханням перевірити діяльність українських посередницьких структур 
з працевлаштування, що наймали українців.

Інший приклад: Омбудсман України отримала 15 звернень щодо погашення за-
боргованості з виплати заробітної плати українським морякам – членам екіпажів 
суден “Swift Split”, “Glori–1”, “Swift Cro”, “Vasilios N”, “Capital Vega”. Загальна 
сума заборгованості морякам склала 257 тис. доларів США. На жаль, один із 
членів екіпажу судна “Svift Split” Юрій Коваль помер у порту Дуала, Камерун, 
не дочекавшись виплати заборгованої зарплати у розмірі понад $ 30 тис. доларів 
США.

Четвертий рік триває провадження Уповноваженого з прав людини у 
справі про захист прав чотирьох українських моряків, членів екіпажу судна 
“Леманн Тімбер”, захо пленого у полон сомалійськими піратами у 2008 р. Окрім 
надання сприяння під час піратського полону, Омбудсман України особисто заби-
рала виснажених моряків на Батьківщину з порту Салала (Оман), забезпечуючи 
невідкладну медичну, моральну, психологічну та соціальну допомогу. Весь цей 
час дії Омбудсмана України всіляко підтримувала Профспілка працівників 
морського транспорту України (голова – Михайло Кіреєв), особливо її юрис-
ти – Юрій Сергеєв та Максим Слюсаревський. 

Наразі три роки поспіль триває безпрецедентний судовий процес за позовом 
моряків при підтримці Омбудсмана України до судновласника щодо відшкодуван-
ня матеріальних збитків та моральної шкоди, завданої в результаті піратського 
полону.

За підтримки Омбудсмана України моряки спочатку підтвердили у судах пра-
во позиватись до судновласника – німецької компанії “KW BEREEDERUNGS 
GMBH & Co. KG” на території України у національних судах. Тільки на це було 
витрачено майже два роки! 

Ще майже рік справа розглядалась по суті в першій та апеляційній інстанціях. 
Нарешті, 27 січня 2012 р. Апеляційний суд Одеської області прийняв рішення 
задовольнити апеляційну скаргу в інтересах моряків С.Алимова, С.Атакузієва, 
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С.Ілюшкіна та В.Рудніченка частково та стягнути на користь кожного з них з 
судновласника (роботодавця) компанії “Віторіо Шипінг Компані Лтд” (Кіпр) по 
10 тис. грн на відшкодування моральної шкоди за перебування у піратському 
полоні та залишення у небезпеці.

Перемога моряків у цій судовій справі створила прецедент відповідаль-
ності іноземного суднов ласника за невжиття заходів, які унеможливили б 
потрапляння судна до пі ратського полону, а також відшкодування морякам 
моральної шкоди. Наразі морякам ще потрібно захистити свої права у касацій-
ній інстанції, тому провадження Уповноваженого з прав людини у цій справі 
триває.

Також протягом 2011 р. тривало провадження Уповноваженого з прав лю-
дини у справі про захист прав члена екіпажу судна “Марафон” Георгія Гу-
сакова, який під час захоплення судна піратами у 2009 р. отримав вогнепальне 
поранення. За підтримки Омбудсмана України були узгоджені зобов’язання суд-
новласника та страхової компанії MULTISURE (Нідерланди) щодо виплати на-
шому морякові компенсації за втрату здоров’я та працездатності внаслідок пора-
нення. У серпні 2011 р. у м.Одесі було проведено медичне освідчення Г.Гусакова 
лікарем, визначеним судновласником і страховою компанією. За його результа-
тами після тривалих переговорів за участю представника Омбудсмана Украї-
ни було прийняте рішення про виплату на користь Г.Гусакова 13 тис. 288 євро 
страхової компенсації.

Вітаючи Уповноваженого з прав людини зі святом Нового 2012 р., мати Георгія 
Гусакова, зокрема, написала: “Выражаем сердечную благодарность от нашей 
семьи за освобождение сына из пиратского плена и за поддержку в дальнейшем. 
У Вас исключительная команда! Спасибо всем!”

Завдяки допомозі Омбудсмана України у 2011 р. вдалося добитися від 
судновласника судна “Марафон” та страхової компанії виплати матеріальної 
компенсації родичам загиблого від куль піратів при штурмі судна зварюваль-
ника матроса Сергія Вартенкова. Його дружині, трьом неповнолітнім дітям 
та матері було виплачено загалом 68 тис. євро. Таким чином, було завершено 
провадження Уповноваженого з прав людини щодо повернення тіла загиблого 
40-річного моряка в Україну, його гідного поховання, за участю представ-
ників Омбудсмана, та захисту прав рідних на отримання відшкодування від 
судновласника.

Гострою залишається проблема дотримання прав громадян України за 
кордоном під час тримання під вартою, досудового слідства, розгляду справи 
в суді та ув’язнення. 

Наразі у СІЗО і в’язницях країн світу утримується понад 6 тис. громадян Укра-
їни, найбільше – у Російській Федерації – 4,5 тис., у Республіці Білорусь – 250, 
у Іспанії – 87, у Португалії – 72, у Італії – 47. 

Більшість звернень, що надійшли до Уповноваженого з прав людини з цього 
приводу, стосуються передачі ув’язнених в Україну для подальшого відбування 
покарання; важких умов утримання, особливо в країнах Латинської Америки; 
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неналежної медичної допомоги при важких захворюваннях; порушення права 
на спілкування по телефону з рідними і близькими. 

Уповноважений з прав людини продовжує провадження щодо захисту 
прав на життя, здоров’я, безпеку та свободу моряків Володимира Усти-
менка та Юрія Датченка – капітана і другого помічника капітана судна “Бі 
Атлантік”, затриманих у серпні 2007 р. у венесуельському порту Маракайбо 
і засуджених до дев’яти років ув’язнення за звинуваченням у перевезенні 
наркотиків. 

Після винесення судом вироку у серпні 2010 р. та у зв’язку з реальною загро-
зою життю і здоров’ю ув’язнених громадян України, які перебували у федераль-
ній в’язниці “Сабанета”, де в’язні постійно гинуть унаслідок перестрілок між 
кримінальними угрупованнями, Уповноважений з прав людини звернулася до 
міністрів закордонних справ України К.Грищенка, юстиції – О.Лавриновича 
та внутрішніх справ – А.Могильова, а також до керівника робочого апарату 
Укрбюро Інтерполу В.Неволі щодо забезпечення негайної екстрадиції наших 
моряків в Україну. 30 грудня 2010 р. вони прибули на Батьківщину.

Враховуючи відсутність прямих доказів щодо вини українських моряків, Упо-
вноважений з прав людини підтримала їх клопотання про призначення покарання 
у межах відбутого строку. 16 березня 2011 р. Деснянський районний суд м.Києва 
привів вирок венесуельського суду у відповідність з українським законодавством 
та визначив покарання морякам у вигляді позбавлення волі у межах вже відбуто-
го строку – три роки сім місяців і три дні та звільнив їх у залі суду. Це рішення 
суду надало змогу українським морякам не лише повернутись до родин після 
чотирирічної розлуки, воно фактично врятувало життя капітанові В. Устименку, 
якому терміново було зроблено складну хірургічну операцію. 

На жаль, прокуратура м.Києва, виходячи із формальних обставин справи, 
оскаржила рішення суду першої інстанції в Апеляційному суді м.Києва, який 
своїм рішенням від 6 червня 2011 р. скасував постанову Деснянського районного 
суду м.Києва і направив справу на новий розгляд.

Судді Деснянського районного суду м.Києва у новому складі 8 серпня 2011 р. 
прийняли рішення, яке підтвердило міру покарання морякам у вигляді позбав-
лення волі у межах вже відбутого строку. Але прокуратура м.Києва повторно 
оскаржила рішення суду першої інстанції, по суті, продублювавши свої попере-
дні заперечення. 2 листопада 2011 р. Апеляційний суд м.Києва вдруге скасував 
постанову Деснянського районного суду м.Києва і направив справу на новий 
судовий розгляд до того ж суду. 

На жаль, 20 січня 2012 р. Деснянський районний суд м.Києва прийняв по-
станову про визнання вироку іноземної держави та його виконання на території 
України, кваліфікацію дій засуджених за частиною третьою ст.307 КК України 
(зберігання і перевезення наркотичної речовини в особливо великому розмірі за 
попередньою змовою), визначив до відбуття покарання у вигляді позбавлення 
волі на 9 років, зарахувавши частину строку, фактично раніше відбутого за-
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судженими. Цією ж постановою суду моряки були знову взяті під варту. Тепер 
уже в українському суді.

Омбудсман України вважає безпідставним взяття під варту моряків до 
вступу судового рішення в законну силу – перегляду справи Апеляційним су-
дом. Така позиція суду прямо суперечить європейським нормам, гуманістич-
ному духу проекту нового КПК України, внесеного Президентом України 
Віктором Януковичем, який, до речі, особисто долучився до перемовин із 
венесуельською стороною щодо звільнення з венесуельської в’язниці та по-
вернення в Україну моряків. 

Наразі захистом підсудних моряків – в’язнів Лук’янівського СІЗО та ними 
самими готуються апеляційні скарги до Апеляційного суду м.Києва. Проваджен-
ня Уповноваженого з прав людини у цій справі триватиме до справедливого 
завершення.

Майже кожне десяте звернення до Уповноваженого з прав людини сто-
сується права на отримання матеріального відшкодування (соціальні ви-
плати у зв’язку з трудовим каліцтвом чи професійним захворюванням у разі 
настання нещасного випадку або працевлаштування на території іншої 
держави), а також стягнення аліментів. 

Так, до Уповноваженого з прав людини звернулася Т.Черняк з м.Дніпро пет-
ровська, яка вже тривалий час домагається виплати аліментів на утримання двох 
малолітніх дітей від колишнього чоловіка, який проживає в Ізраїлі. Розв’язати 
проблему через державні органи України не вдалося. Тому Уповноважений з прав 
людини звернулася до свого ізраїльського колеги відповідно до вимог Конвенції 
про стягнення аліментів за кордоном 1956 р., учасницями якої є Україна та Із-
раїль, з проханням у рамках його компетенції сприяти позитивному вирішенню 
питання. Провадження Омбудсмана України у цій справі триває. 

Під час перебування за кордоном Омбудсман України постійно приділяє увагу 
захисту прав українських трудящих-мігрантів. Так, у рамках дводенного робо-
чого візиту до м.Лісабона (Португалія) у листопаді 2011 р. Уповноважений 
з прав людини відвідала Національний центр підтримки мігрантів, де про-
вела зустріч з Верховним комісаром Португалії з питань міграції та між-
культурного діалогу Розаріо Фармхауз. 

Уряд Португалії приділяє особливу увагу заохоченню імміграції та соціаль-
ній адаптації мігрантів, враховуючи постаріння населення країни та потребу 
в робочій силі. При Комісаріаті з питань міграції та міжкультурного діалогу 
Португалії діє Консультативна рада у справах імміграції, до якої входять пред-
ставники десяти найбільших громад мігрантів і яка має помітний суспільний та 
політичний вплив у країні. Р.Фармхауз поінформувала Уповноваженого з прав 
людини про те, що українська громада, друга за чисельністю в цій країні, може 
отримати самостійний голос у цій консультативній раді. На думку Уповнова-
женого, це найкращим чином сприятиме представництву інтересів українських 
іммігрантів, збереженню ними національних традицій, мови та культури, роз-
витку міжкультурного діалогу.
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Слід зазначити, що у 2012 р. усім зареєстрованим асоціаціям мігрантів у Пор-
тугалії виділено 800 тис. євро фінансової допомоги. Організації українських 
мігрантів у Португалії, насамперед “Спілка українців у Португалії” та “Асоціація 
допомоги “Сан-Бернард”, також отримують фінансову підтримку від уряду цієї 
країни в розмірі 20 тис. євро на рік. 

Під час візиту Уповноважений з прав людини також відвідала Посольство 
України в Португалії, де зустрілась з Послом України в Португалії Олексан-
дром Никоненком та представниками українських громад з метою обгово-
рення болючих питань трудових мігрантів з України. Йшлося, зокрема, про 
створення належних умов для реалізації трудовими мігрантами за кордоном 
виборчого права незалежно від місця проживання та наявності консульського 
обліку; фінансування фахівців Міжнародної української школи, які прибувають 
з України для атестації учнів. Відсутність бюджетного фінансування змушує 
громадян України в Португалії збирати власні кошти для оплати проживання та 
харчування наших вчителів на час проведення атестації. 

На засіданні Уряду України 9 листопада 2011 р. Уповноважений з прав 
людини звернулась до Прем’єр-міністра України М.Азарова з проханням 
включити до видаткової частини Державного бюджету України на 2012 р. 
витрати на роботу фахівців Міжнародної української школи за кордоном з 
проведення атестації учнів. Глава Уряду дав відповідне доручення профіль-
ним міністрам щодо необхідності включення таких додаткових витрат 
для Міжнародної української школи. 

Труднощі викликає й питання обміну закордонних паспортів під час перебу-
вання за кордоном. Але найбільше наші співвітчизники скаржилися на те, що 
тривалий час не розв’язується проблема отримання громадянами України, 
які мешкають за кордоном, заслуженої пенсії. Відтак порушується конститу-
ційне право на пенсійне забезпечення великої кількості наших співвітчизників, 
відбувається їх дискримінація за ознакою місця проживання. 

Розуміючи важливість вирішення цього питання як для України, так і для 
Португалії, Уповноважений з прав людини внесла подання Президенто-
ві України про необхідність прискорити ратифікацію Угоди між Україною 
і Португалією про соціальне забезпечення громадян, підписаної ще 7 липня 
2009 р. Верховна Рада України 21 грудня 2011 р. ратифікувала цю Угоду. 
Безумовно, це не тільки посилює захист прав українських трудових мігрантів у 
Португалії, а й сприяє збереженню їх тісних зв’язків з Батьківщиною та створює 
передумови для повернення в Україну. 

Дуже складним виявилося провадження Омбудсмана України у справі про 
захист прав на життя, здоров’я та повернення на Батьківщину громадян 
України, затриманих лівійськими повстанцями. 25 серпня 2011 р. до Упо-
вноваженого з прав людини звернулися мешканки м.Кіровограда Валентина 
Руденко та Оксана Ожеховська з проханням надати допомогу в розшуку їхніх 
чоловіків на території Лівії. Уповноваженим з прав людини було негайно від-
крито провадження у справі, направлено відповідного листа керівництву Мініс-
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терства закордонних справ України щодо з’ясування місця знаходження наших 
співвітчизників та вжиття невідкладних заходів для повернення їх додому.

12 вересня 2011 р. на ім’я Уповноваженого з прав людини надійшла термі-
нова телеграма-звернення мешканок м.Херсона Анни Лайбу, Ольги Братчен-
ко і Анни Балан – дружин громадян України, заарештованих у серпні 2011 р. 
на території Лівії. Звертаючись до Омбудсмана, жінки просили допомоги у 
небезпечній для життя їхніх рідних ситуації.

Уповноважений з прав людини звернулася до МЗС України з вимогою з’ясувати 
всі обставини арешту зазначених громадян України, надати їм відповідну юри-
дичну допомогу та забезпечити дотримання їх законних прав і свобод. За ініці-
ативи Уповноваженого з прав людини 14 вересня 2011 р. відбулася її зустріч з 
Надзвичайним і Повноваженим Послом Лівії в Україні Фейсалом Ельшаарі, на 
якій було порушене питання про долю затриманих у Лівії громадян України. По-
сол запевнив Омбудсмана України, що життю і здоров’ю 28 затриманих громадян 
України реальної загрози немає. При цьому лівійський дипломат наголосив, що 
після проведення відповідного розслідування новими компетентними органами 
його країни та підтвердження непричетності українців до участі у військових 
діях вони будуть звільнені. 

Відбулися також телефонні перемовини Уповноваженого з прав людини з 
Надзвичайним і Повноважним Послом України в Лівії щодо забезпечення 
прав наших співвітчизників у цій країні, охопленій громадянською війною. 
Український дипломат поінформував Омбудсмана України, що в Лівії за-
тримані 28 наших співвітчизників, серед яких – одна жінка. Інформаційні 
чутки, які лунали в деяких іноземних ЗМІ, зокрема хорватських, про страту 
11 українців, на щастя, не підтвердилися.

Крім того, Омбудсман України звернулася до голови відділу зовнішніх 
зв’язків Європейського Союзу, Верховного представника, віце-президента 
Європейської комісії пані Кетрін Маргарет Ештон та генерального секрета-
ря Міжнародної амністії Салілу Шетті з проханням вжити усіх можливих 
заходів для збереження життя 28 українських громадян, затриманих у Лівії, 
проведення неупередженого слідства щодо здійснених ними дій на лівійській 
території. 

У надісланій Уповноваженому з прав людини відповіді Кетрін Ештон, зокрема, 
зазначила: “Я повністю поділяю Ваше занепокоєння щодо необхідності забез-
печити повне дотримання міжнародного права, зокрема Женевських конвенцій 
1949 р., стосовно усіх заарештованих у Лівії. Моя служба пильно слідкує за 
розвит ком ситуації навколо українців, які утримуються у Лівії. Отримавшми 
Вашого листа та після зустрічей зі співробітниками  Представництва Укра-
їни в Брюсселі, координатор та керівник Представництва Європейського Со-
юзу в Тріполі зустрівся з Послом України, щоб висловити свої занепокоєння та 
отримати інформацію. Після цих обговорень було досягнуто домовленості, що 
наше Представництво продовжить стежити за розвитком справи українців, 
які зараз утримуються у Лівії. Представництво ЄС буде підтримувати зв’язок 
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з Посольством України на місці та надаватиме підтримку у разі необхіднос-
ті. Запевняю Вас, що і надалі будемо пильно стежити за цим дуже важливим 
питанням”.

Вона також зазначила, що Представаництво ЄС у Лівії не отримувало жодного 
підтвердження щодо застосування страти до будь-якого громадянина України 
в Лівії.

Враховуючи зазначене, Уповноважений з прав людини вважає, що для поси-
лення захисту прав українських трудящих-мігрантів за кордоном необхідно:

 – забезпечити стабільну та ефективну діяльність Державної мігра-
ційної служби, передусім її належне фінансування й кадрове забез-
печення;

 – визначити статус Державної міграційної служби України як ци-
вільної, виключивши її з підпорядкування будь-якому силовому ві-
домству; 

 – забезпечити ефективну взаємодію органів державної влади та управ-
ління, правоохоронних і контрольних органів у сфері міграції, для 
чого забезпечити регулярність засідань Міжвідомчої комісії з питань 
міграції при Кабінеті Міністрів України;

 – продовжити практику підписання угод з країнами перебування укра-
їнських трудових мігрантів про правову допомогу та соціальне за-
безпечення громадян;

 – ратифікувати Міжнародну конвенцію про захист прав всіх 
трудящих-мігрантів та членів їх сімей 1990 р.;

 – ратифікувати Міжнародну конвенцію проти насильницьких зник-
нень.
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Заключне слово  
Уповноваженого З прав людини

Дорогі друзі!
Ви перегорнули ще одну сторінку в чесній історії боротьби за права і свободи 

людини в Україні. 
Неможливо відобразити усі питання, з якими люди зверталися до Уповно-

важеного з прав людини протягом 2011 року. Проте головною проблемою, яка 
проходить через усю Доповідь, є дедалі зростаюча прірва між бідністю і багат-
ством. 

Омбудсман прагнула дати Вам чесну, достовірну інформацію, адже правда – 
понад усе, вона – той цілющий еліксир, за допомогою якого можна лікувати 
найневиліковніше – духовні хвороби суспільства.

Намагаючись допомагати зраненим душам тих, хто звернувся за захистом, 
постійно відчуваю нерв щоденного життя передусім простої людини. Навіть 
маленька перемога у боротьбі за права людини надихає, додає нових сил, аби 
кожен в Україні – громадянин нашої держави, співвітчизник за кордоном чи 
біженець або шукач притулку – відчував, що найвищими цінностями є свобода 
та повага до людини. 

За роки роботи на посаді Уповноваженого з прав людини переконалася, що, 
людина може зберігати гідність та залишатися вільною духом і перебуваючи у 
в’язниці. 

Впевнена, що гуманізм, милосердя, вміння сприйняти біль і радість іншої 
людини як свої власні є важливим надбанням, яке ми передаємо нащадкам. 

Висловлюю щиру подяку всім, хто допомагав боронити та поновлювати по-
рушені права і свободи, своєю небайдужістю і підтримкою разом з командою 
Омбудсмана України повертав людям віру та надію у справедливість, адже кожен 
має право на щастя.

Ніна Карпачова



АКТИ РЕАГУВАННЯ  
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ПОДАННЯ
УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ

УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Прем’єр-міністрові України 
М.Я. Азарову

ПОДАННЯ 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Про захист права ветеранів війни 
та інших пільгових категорій громадян 
на отримання передбачених законами України 
пенсій і компенсацій
До Уповноваженого з прав людини надходить багато звернень від ветеранів 

і дітей війни, жертв нацистських переслідувань, постраждалих унаслідок Чор-
нобильської катастрофи щодо захисту права на отримання державних пенсій і 
підвищень до них, а також виплат і компенсацій у розмірах та порядку, встанов-
лених чинним законодавством.

Відповідно до статті 17 Закону України “Про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини” здійснюється провадження Уповноваженого з 
прав людини у цій справі. Найбільше людей обурює те, що органами виконав-
чої влади системно й брутально порушуються їхні права на соціальний захист.

Так, законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи”, “Про соціальний захист дітей війни”, “Про жерт-
ви нацистських переслідувань” передбачені конкретні розміри пенсій та соці-
альних виплат відповідно до встановленої мінімальної пенсії за віком. Проте 
на практиці органи виконавчої влади призначають пенсії, доплати, одноразові 
виплати тощо у значно менших розмірах, керуючись нормативно-правовими 
актами Кабінету Міністрів України, зокрема: від 28 травня 2008 р. №530 “Де-
які питання соціального захисту окремих категорій громадян” ; від 16 липня 
2008 р. №654 “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян” ; від 
7 квітня 2010 р. №299 “Про розміри разової грошової допомоги, що виплачу-
ється у 2010 році відповідно до законів України “Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань” ; 
від 28 липня 2010 р. №656 “Про встановлення щомісячної державної адресної 
допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій” .

Додаток 1
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Рішенням Конституційного Суду України №10-рп від 22 травня 2008 р. ви-
знані такими, що не відповідають Конституції України, окремі положення стат-
ті 65 розділу І, пунктів 61, 62, 63, 66 розділу ІІ, пункту 3 розділу ІІІ Закону 
України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України” від 28 грудня 2007 р. №107–VІ, якими 
були внесені зміни до низки положень згаданих соціальних законів. Проте чин-
на законодавча база не приведена у відповідність до рішень Конституційного 
Суду України і неконституційні норми законів продовжують застосовуватися 
органами влади.

Значна кількість ветеранів і дітей війни, жертв нацистських переслідувань, 
постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи використовують своє 
конституційне право на судовий захист, звертаючись до національних судів і 
Європейського суду з прав людини щодо отримання пенсій і підвищень до них, 
одноразових виплат і компенсацій у розмірах та порядку, встановлених закона-
ми України.

Наразі більшість прийнятих судами рішень з цих питань не виконується, за-
боргованість держави перед людьми продовжує накопичуватися.

Проблема невиконання Україною рішень національних судів набуває де-
далі більшого міжнародного резонансу. Так, Європейський суд з прав люди-
ни пілотним рішенням “Юрій Миколайович Іванов проти України” зобов’язав 
нашу країну забезпечити достатній та адекватний захист від невиконання або 
затримки у виконанні рішень національного суду. Євросуд також дійшов ви-
сновку, що органи державної влади України проявляють абсолютне небажання 
розв’язувати означену системну проблему.

26 січня 2011 р. Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила Резолю-
цію 1787 (2011) “Виконання рішень Європейського суду з прав людини”, у якій 
Україну віднесено до країн – членів Ради Європи, де проблема зволікання з 
ефективним виконанням рішень Європейського суду з прав людини є найбільш 
тривожною. Як зазначає ПАРЄ, ці проблеми призводять до великої кількості 
звернень до Європейського суду і серйозно підривають принцип верховенства 
права.

На переконання ПАРЄ, Україні потрібно терміново прийняти всебічну стра-
тегію для виправлення ситуації, коли значна кількість рішень національних су-
дів не виконується, попри суттєвий тиск Комітету Міністрів. Крім того, необ-
хідно запровадити ефективний засіб правового захисту на національному рівні 
у зв’язку зі згаданим пілотним рішенням.

ПАРЄ також було прийнято Рекомендацію 1955 (2011), у якій Асамблея за-
кликає Комітет Міністрів як гаранта виконання рішень Європейського суду 
вжити усіх можливих заходів для поліпшення ситуації. Зокрема, йдеться про 
забезпечення пріоритетності розв’язання системних проблем, здійснення ана-
лізу адекватності вжитих заходів, забезпечення координації на найвищому по-
літичному рівні у країнах-членах кроків щодо поліпшення або запровадження 
національних механізмів і процедур для своєчасного і ефективного виконання 
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рішень Суду, збільшення тиску і вжиття суворіших дій у випадках зволікання 
або постійного невиконання рішень Суду, застосування статті 8 Статуту Ради 
Європи 1949 року (призупинення/припинення членства).

Водночас особи, які не скористалися правом на судовий захист, у своїх звер-
неннях до Уповноваженого з прав людини цілком правомірно наголошують, що 
стосовно них порушується принцип недискримінації, передбачений статтею 24 
Конституції України, адже за інших рівних умов вони мають менший обсяг 
пенсійного забезпечення і соціальних виплат, порівняно з особами, які таким 
правом скористалися.

Нову хвилю соціального збурення і масового невдоволення викликав роз-
роблений Кабінетом Міністрів України і внесений до Верховної Ради України 
проект Закону України “Про гарантії держави щодо виконання рішень суду” 
(реєстраційний №7562 від 14 січня 2011 р.), прикінцевими та перехідними по-
ложеннями якого передбачається остаточне скасування норм прямої дії низки 
законів України щодо розмірів пенсій, виплат і компенсацій пільгових катего-
рій громадян та делегування права Кабінетові Міністрів України встановлюва-
ти порядок та розміри зазначених виплат.

Законопроект уже викликав протести ветеранів війни, воїнів-інтернаціона-
лістів, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, спонукаючи їх до заходів 
громадянської непокори для захисту своїх законних прав.

Тобто запропонований Урядом механізм проблеми не розв’язує, а навпаки, 
спричинить ще чисельніші судові позови громадян України, у тому числі й до 
Європейського суду з прав людини, що матиме для нашої держави негативні 
наслідки.

Цілком очевидно, що уникнути такого негативного розвитку подій можна 
на основі досягнення компромісу з інститутами громадянського суспільства, 
які представляють інтереси ветеранів війни і праці, дітей війни, жертв нацист-
ських переслідувань, інвалідів, учасників ліквідації і постраждалих від наслід-
ків Чорнобильської катастрофи.

Зважаючи на викладене, керуючись статтями 93, 101, пунктом 2 статті 116 
Конституції України, статтями 3, 13 та 15 Закону України “Про Уповноважено-
го Верховної Ради України з прав людини”, 

ПРОШУ:
організувати обговорення комплексу проблем, пов’язаних із забезпеченням 

законних прав на соціальний захист ветеранів війни і праці, дітей війни, жертв 
нацистських переслідувань, інвалідів, учасників ліквідації і постраждалих від 
наслідків Чорнобильської катастрофи з метою розроблення і внесення узгодже-
них, соціально-виважених законодавчих ініціатив щодо врегулювання питань 
пенсійного забезпечення і соціального захисту пільгових категорій громадян 
України.

02.02.2011 р.  Н.Карпачова
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Генеральному прокурору України 
В.П. Пшонці

ПОДАННЯ
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Щодо порушення правоохоронними 
органами м.Харкова конституційних прав  
Якова Строгана на свободу від катувань, 
жорстокого поводження та необґрунтованого  
притягнення до кримінальної відповідальності
До Уповноваженого з прав людини звернулися голова правління Української 

Гельсінської спілки з прав людини Аркадій Бущенко, члени Харківської право-
захисної групи Євген Захаров, Людмила Клочко та мешканець міста Харкова 
Яків Строган щодо безпідставного затримання та взяття під варту останнього, 
незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, заподіяння тілес-
них ушкоджень, приниження людської гідності. 

Зокрема, заявники повідомляють про жорстокі катування громадянина Стро-
гана Я.І. працівниками Київського райвідділу міліції м.Харкова, які здійснюва-
лися протягом 16–19 серпня 2010 р., з метою змусити його зізнатися у вчиненні 
замаху на вбивство свого сусіда або сплатити 10 тисяч доларів США за закрит-
тя справи. 

Потерпілий Строган Я.І. стверджує, що його вивозили в ліс, знімали одяг і 
прив’язували до дерева, били та знущалися, застосовували електричний струм, 
у ротову порожнину заливали силоміць нашатирний спирт. За його скаргами 
сліди побиття та інші докази жорстокого поводження з ним були задокумен-
товані працівниками відділу внутрішньої безпеки ГУ МВС України в Харків-
ській області й надіслані до прокуратури Київського району м.Харкова. Проте 
29 жовтня 2010 р. у порушенні кримінальної справи стосовно працівників мілі-
ції, які його катували, було відмовлено. 

При цьому Строгану Я.І. було безпідставно відмовлено в наданні копії даної 
постанови, внаслідок чого він позбавлений можливості оскаржити це рішення 
відповідно до вимог КПК України.

На цьому протиправні дії правоохоронців не закінчилися. 9 грудня 2010 року 
з метою помсти за скарги на дії правоохоронців, Строгана Я.І. знову безпідстав-
но затримали та катували, змушуючи зізнатися у злочині, якого він не вчиняв.

Заявники, зокрема, стверджують, що 10 грудня Строган Я.І. доставлений мілі-
цією до Київського районного суду м.Харкова зі слідами катувань: гематоми, сліди 
удушення на шиї, черепно-мозкова травма, струс мозку. Такі тілесні ушкодження 
зафіксовані лікарями швидкої медичної допомоги, які прибули до суду на виклик  
його дружини. Попри це, суддя Муратова С.О. та прокурор Сурженко М.О. не 
відреагували на це належним чином та відмовили лікарям у доставленні Стро-
гана Я.І. до нейрохірургічного відділення лікарні. 
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У зв’язку з повідомленнями про брутальні порушення прав Строгана Я.І., 
гарантованих статтями 3, 28 і 29 Конституції України, ст.3, 5 Європейської кон-
венції про захист прав і основоположних свобод Уповноваженим з прав люди-
ни на підставі п.1 ст.17 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини” відкрито провадження. 

Зважаючи на наведене, з метою захисту конституційних прав людини на жит-
тя, здоров’я, повагу до честі та гідності, свободу і особисту недоторканність, 
керуючись п.3 ст.3 та статей 15 і 22 Закону України “Про Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини”, 

ПРОШУ: 
вжити заходів прокурорського реагування щодо перевірки законності за-

тримання та взяття під варту Строгана Я.І., притягнення його до криміналь-
ної відповідальності, обставин заподіяння йому працівниками міліції тілесних 
ушкоджень та правомірності прийнятих стосовно нього рішень прокуратури 
Київського району м.Харкова.

02.02.2011 р. Н.Карпачова

Міністрові внутрішніх справ України  
А.В. Могильову

ПОДАННЯ 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Про забезпечення прав неповнолітніх 
шукачів притулку без супроводу дорослих 
під час затримання співробітниками 
органів внутрішніх справ 
Уповноважений з прав людини здійснює постійний моніторинг дотримання 

прав дитини в Україні, зокрема неповнолітніх шукачів притулку без супрово-
ду дорослих. Зазначена категорія дітей є найбільш вразливою, оскільки вони 
втекли від переслідувань, війни й інших серйозних порушень прав людини та 
без супроводу батьків або інших близьких родичів шукають притулок у нашій 
країні. За даними УВКБ ООН, у 2009–2010 роках близько 150 неповнолітніх 
без супроводу дорослих звернулися із заявами про надання статусу біженця в 
Україні.

На жаль, перебування таких дітей в Україні супроводжується гострими про-
блемними питаннями щодо забезпечення їх прав та дотримання основополож-
ної міжнародної правової норми в сфері захисту біженців – заборони вислання, 
а також у взаємостосунках із співробітниками органів внутрішніх справ. Не-
поодинокими є випадки протиправного затримання та притягнення зазначених 
дітей до адміністративної відповідальності.

Наведу окремі випадки протиправного поводження співробітників міліції з 
неповнолітніми шукачами притулку в м.Києві протягом 2009–2010 років, про 
які Уповноваженого з прав людини було повідомлено УВКБ ООН.
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Так, у м.Києві 14 квітня 2009 року співробітниками міліції біля свого будинку 
був затриманий 17-річний Ар’ян Мохаммад Голь Амірі з Афганістану та щодо 
нього було складено протокол про притягнення до адміністративної відпові-
дальності за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушен-
ня. Під час затримання хлопець мав виданий УВКБ ООН лист-підтвердження 
з проханням про допомогу в проходженні процедури надання статусу біженця 
в Україні. Всупереч статті 24¹ Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення рішенням Деснянського районного суду м.Києва на неповнолітнього 
було накладено штраф у розмірі 340 гривень.

25 квітня 2009 року на центральному залізничному вокзалі  
м.Києва працівниками органів внутрішніх справ був затриманий  
14-річний без супроводу Абдула Абдул Хамід Амірі. І хоча хлопець пред’явив 
довідку з ВГІРФО м.Києва про те, що його документ, виданий Управлінням мі-
граційної служби в м.Києві, знаходиться на реєстрації, його затримали та про-
тягом двох діб тримали у відділку міліції. Весь цей час неповнолітній спав на 
стільцях у коридорі та їв лише тоді, коли співробітники міліції ділилися з ним 
своєю їжею. Тільки після з’ясування, що неповнолітнього не можна притягти 
до адміністративної відповідальності, його звільнили о 5-й годині ранку.

8 липня 2010 року 16-річний неповнолітній шукач притулку без супроводу 
Армін Шамс Айнула був затриманий правоохоронцями біля станції метро “Лі-
вобережна” . Хлопець показав їм лист-підтвердження, виданий УВКБ ООН, 
про те, що вказана особа звернулась до УВКБ ООН з проханням про допо-
могу в проходженні державної процедури надання статусу біженця в Україні. 
За словами неповнолітнього, міліціонери його обшукали, забрали 400 гривень, 
вдарили в груди, після цього повернули вищезазначений лист та відпустили.

Як зазначають представники УВКБ ООН та громадських організацій, які на-
дають допомогу шукачам притулку, мають місце непоодинокі випадки, коли 
співробітниками правоохоронних органів при затримані неповнолітніх вилуча-
ються зазначені листи УВКБ ООН, іноді їх навіть розривали на очах у неповно-
літніх, а також здійснюються фінансові побори з цих дітей.

З огляду на викладене та керуючись статтею 101 Конституції України, стат-
тями 13, 15 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини”, 

ПРОШУ:
вжити заходів щодо недопущення порушення прав неповнолітніх шукачів 

притулку без супроводу дорослих співробітниками органів внутрішніх справ, 
забезпечення виконання норм Конвенції ООН про права дитини, зокрема при 
затриманні таких дітей звертатися за телефоном, що вказується у листі-підтвер-
джені УВКБ ООН, для надання їм всебічної підтримки та правової допомоги. 

08.02.2011 р. Н.Карпачова
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Прем’єр-міністрові України 
М.Я. Азарову

ПОДАННЯ 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Про забезпечення прав осіб, 
які здійснюють постійний догляд 
за інвалідами, на соціальний захист 
та достатній життєвий рівень
Відповідно до ст.101 Конституції України, Закону України “Про Уповнова-

женого Верховної Ради України з прав людини” Уповноваженим здійснюється 
постійний моніторинг стану дотримання прав людини на достатній рівень жит-
тя, що гарантується ст.46 Конституції України.

До Уповноваженого з прав людини надходять звернення з цього питання від 
осіб, які здійснюють постійний сторонній догляд за інвалідами. Так, наприклад, 
мешканка міста Феодосія Автономної Республіки Крим Ковш Олена Юріївна 
у зверненні до Уповноваженого пише таке: ” ...с 22.10.2009 г. я являюсь не-
работающим лицом, постоянно предоставляющим социальную помощь инва-
лиду 1 группы – моей матери Ковш Зинаиде Сергеевне, 1950 года рождения, 
инвалиду с 1991 г. Мне назначена материальная компенсация в размере 15% 
от минимального прожиточного минимума работоспособного лица... Размер 
этой компенсации, без сомнения, является унизительно мизерным и, пожалуй, 
одним из самых низких в Украине среди прочих социальных выплат...” .

Відповідно до пункту 2 Порядку призначення і виплати компенсації фізич-
ним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України №558 від 29 квітня 2004 року, непрацюючі фізичні особи, 
які постійно надають соціальні послуги інвалідам І групи, отримують щомісяч-
ну компенсаційну виплату у розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, що становить лише 136 грн. 05 копійок.

Такий розмір компенсаційної виплати майже у 7 разів менше встановленого 
Законом України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, і є брутальним порушенням конституційного 
права цієї категорії громадян на достатній рівень життя. Адже в частині 3 статті 
46 Конституції України йдеться про те, що пенсії, інші види соціальних ви-
плат та допомоги, які є основним джерелом існування, мають забезпечувати 
рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Іншою не менш болючою проблемою, яка потребує негайного розв’язання, 
є заборгованість із виплатою згаданої компенсації. Це відбувається через не-
узгодженість правових норм ст.14 Закону України “Про соціальні послуги” та 
ст.91 Бюджетного кодексу України, яка полягає у відсутності чіткого визначен-
ня джерела фінансування компенсації.

Так, зокрема, на неодноразові звернення Харківської міської ради до Мініс-
терства праці та соціальної політики України стосовно роз’яснень джерела фі-
нансування було поінформовано про те, що у 2010 році в проекті Державного 
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бюджету України на 2010 рік, що формувався з урахуванням змін до Бюджет-
ного кодексу України, у розрахунках міжбюджетних трансфертів з державного 
бюджету для бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим 
та обласного значення, району, бюджету міст Києва та Севастополя, були вра-
ховані видатки на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хво-
рим, котрі не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. 
Проте, ця зміна у прийнятому Верховною Радою України Законі України “Про 
Державний бюджет України на 2010 рік” не була врахована. Як наслідок, пи-
тання виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги, до цього часу не вирішено.

Зважаючи на життєву важливість порушених питань для майже 800 тисяч на-
ших громадян, керуючись статтями 46, 48, 93, 101 і п.2 ст.116 Конституції Укра-
їни, статтями 13 і 15 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини”, 

ПРОШУ:
вжити заходів щодо підвищення розміру компенсаційної виплати до прожит-

кового мінімуму і поновлення у такий спосіб конституційних прав громадян, 
які постійно надають соціальні послуги інвалідам та іншим особам, нездатним 
до самообслуговування, на соціальний захист та достатній життєвий рівень;

внести Верховній Раді України пропозиції щодо законодавчого врегулюван-
ня правових норм ст.14 Закону України “Про соціальні послуги” та ст.91 Бю-
джетного кодексу України з метою чіткого визначення джерела фінансування 
згаданої компенсації.

09.02.2011 р.  Н.Карпачова

Генеральному прокурору України 
В.П. Пшонці

ПОДАННЯ 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Про захист прав ВІЛ-інфікованих осіб 
на якісне безперервне лікування
До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надходять звер-

нення від міжнародних і українських організацій, зокрема, міжнародного коор-
динатора і генерального директора Глобальної мережі людей, хворих на ВІЛ, 
доктора К. Муді, голови Національного комітету з питань боротьби зі СНІДом 
Хаєсінта Сендіфорда, директора Швейцарського фонду підтримки боротьби зі 
СНІДом Даніеля Бруттіна, голови ради РОО “Белорусское сообщество ЛЖВ” 
В.Самаріна, НПО ЛЖВ Л. Унгура, голови громадської асоціації “Ліга ЛЖВ” Рес-
публіки Молдова І. Кільчевського, виконавчого координатора Європейської дії 
щодо СНІДу Мартіна де Шутгера, голови Вітебського громадського об’єднання 
жінок “Уляна” В.І. Косих, голови НКС Джоржтауна Хелфілда Коліджа Роуда, 
керівника ОБФ “Шапагат” у Казахстані З. Ружникової, президента Делійської 
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мережі ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД Вікаса Ахуджа, співголовуючих 
Форуму громадянського суспільства ЄС щодо боротьби з ВІЛ/СНІДом Луїса 
Мендао і Юсефа Азада щодо порушення в Україні прав ВІЛ-інфікованих осіб 
на якісне безперервне лікування.

За їх інформацією, з 21.01.2011 Генеральною прокуратурою України розпоча-
то широкомасштабну перевірку Всеукраїнської мережі людей, хворих на ВІЛ. 
Крім того, Департаменти МВС України з питань боротьби з організованою зло-
чинністю і нелегальною торгівлею наркотиками також повідомили мережу про 
свої наміри щодо проведення відповідних розслідувань.

У результаті робота Всеукраїнської мережі людей, хворих на ВІЛ, та її філій 
в областях фактично припинилася. Послуги, що надаються мережею 33100 до-
рослим і 4400 дітям, теж можуть невдовзі припинитися. Під загрозою зриву – 
реалізація програми 6-го раунду Глобального фонду і 10-й раунд переговорів.

Як головний одержувач коштів Глобального фонду боротьби з туберкульо-
зом, СНІДом та малярією Всеукраїнська мережа людей, хворих на ВІЛ, віді-
грає важливу роль у розв’язанні проблеми ВІЛ/СНІДу в Україні, захищає пра-
ва ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД людей, сприяє реалізації Національної 
програми подолання ВІЛ/СНІДу в Україні.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 101 Конституції України, стаття-
ми 3, 13, 15, 22 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини”, 

ПРОШУ:
з метою запобігання порушенню прав 37 500 осіб, хворих на СНІД та ВІЛ-

інфікованих, на отримання безперервного якісного лікування взяти під особис-
тий контроль згадану прокурорську перевірку Всеукраїнської мережі людей, 
хворих на ВІЛ, з тим, щоб не гальмувалася реалізація Національної програми 
подолання ВІЛ/СНІДу в Україні, зокрема, забезпечення людей життєво необ-
хідними ліками.

10.02.2011 р.  Н.Карпачова

Голові Ради суддів України 
Я.М. Романюку

ПОДАННЯ 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Про порушення місцевими та апеляційними 
судами міста Києва та Київської області 
права людини на свободу і особисту  
недоторканність та розгляд справи 
упродовж розумного строку
Відповідно до ст.101 Конституції України Уповноваженим з прав люди-

ни у січні–лютому 2011 р. здійснювався моніторинг стану дотримання прав 
ув’язнених у Київському слідчому ізоляторі.
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Підставою для цього стали звернення ув’язнених з СІЗО, яких протягом ми-
нулого року надійшло майже півтисячі. У переважній більшості з них йшлося 
про порушення права на свободу і особисту недоторканність та тривалий 
розгляд судами кримінальних справ.

Під час особистого прийому Уповноваженим з прав людини та його пред-
ставниками в Київському СІЗО було прийнято майже 300 ув’язнених, більше 
половини яких також скаржилися на невиправдано тривале тримання їх під 
вартою та тяганину з розглядом кримінальних справ. При цьому переважна 
більшість скарг була на дії суддів Шевченківського районного суду м. Києва.

Так, на особистому прийомі звернулася 60-річна Людмила Кіценко, яка по-
над три роки перебуває під вартою. З червня 2008 р. справа за її обвинувачен-
ням розглядається Шевченківським районним судом м. Києва. У вересні 2010 р. 
відбулося останнє судове засідання, залишилася стадія надання їй останнього 
слова. Проте у зв’язку з обранням судді до вищого суду справа передана ново-
му судді і її доведеться розпочинати слухати з самого початку.

Підсудний Олександр Гура зазначив, що майже чотири роки перебуває під 
вартою. Справа стосовно нього з грудня 2007 р. також перебуває в проваджен-
ні Шевченківського районного суду м. Києва. За цей час змінилося три судді та 
у 2009 р. помер у слідчому ізоляторі його співучасник Рязанцев М.М., не до-
чекавшись рішення суду.

Євген Кошик повідомив, що майже 4 роки з березня 2007 р. перебуває під 
вартою. Понад три роки справа не може знайти свого вирішення, знову ж таки 
у Шевченківському районному суді, де за цей час змінилося три судді по цій 
справі.

Неповнолітній Сергій Вартанян перебуває під вартою майже півтора 
року, справа щодо нього з 5 лютого 2010 р. розглядається Святошинським ра-
йонним судом м. Києва.

Під час моніторингу Уповноваженим з прав людини у Київському слідчому 
ізоляторі було отримано інформацію щодо ув’язнених, які понад 18 місяців 
перебувають під вартою. Станом на 1 лютого 2011 р. кількість таких зааре-
штованих становила 248 осіб. При цьому щодо 229 з них, або 92%, справи 
перебували в провадженні судів: стосовно 185 підсудних справи розглядали-
ся місцевими та апеляційним судами м. Києва та 44 – Київської області.

Так, майже п’ять років у слідчому ізоляторі перебуває підсудний Зураб 
Катамадзе, обвинувачений у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.187 (роз-
бій) КК України. Справа стосовно нього з листопада 2007 р. розглядається Бо-
риспільським міськрайонним судом Київської області.

Майже п’ять років перебуває під вартою підсудний Василь Назаревич, 
обвинувачений за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна, або заволодіння 
ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, справа щодо 
якого розглядається Голосіївським районним судом м. Києва.

З вересня 2007 р. під вартою перебуває підсудний Юрій Сатиренко. Справа 
стосовно нього протягом трьох років не може знайти свого вирішення у Ста-
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вищенському, Рокитнянському районних та Білоцерківському міськрайонному 
судах Київської області.

Аналізуючи ситуацію, що склалася у слідчому ізоляторі, хочу привернути 
увагу, що деякі підсудні в очікуванні рішення суду фактично відбувають 
увесь термін покарання, або більшу його частину, так з 2002 р. – 6, з 2004 р. – 
1, з 2005 р. – 4, з 2006 р. – 10, з 2007 р. – 34, з 2008 р. –80 підсудних.

Також Уповноважений з прав людини занепокоєна, що з 229 підсудних, які 
тривалий час знаходяться під вартою:

– понад п’ять років з моменту останнього надходження справи до суду 
розглядаються справи стосовно 6 осіб, зокрема:

– Апеляційним судом м. Києва – стосовно Свердлова О.О., Кісілевича С.В., 
Кеппеля П.А., Лисенка В.В., Гайдая В.П. та МельниковаВ.С.;

понад три роки – стосовно 7 осіб:
– Бориспільським міськрайонним судом – стосовно Чіторелідзе К.Е. та Ка-

тамадзе З.Д.;
– Шевченківським районним судом м. Києва – стосовно Кошика Є.М., Кості-

на Р.В., Гури О.М., Парфьонова Р.А. та Дорохіна Д.О.;
3) понад два роки – стосовно 8 осіб:
– Бориспільським міськрайонним судом – стосовно Дикого О.М. та 

Туркіна С.Ю.;
– Дарницьким районним судом м. Києва – стосовно Черненка М.О.
– Шевченківським районним судом м. Києва – стосовно Кіценко Л.М., Ли-

сенка М.М. та Дегтярьова К.О.;
– Апеляційним судом м. Києва – стосовно Донських Д.В. та Беліченка О.В.;
понад півтора року – стосовно 29 осіб:
Ірпінським міським судом – стосовно Бородіна В.К. та Пруднікова В.І.;
Васильківським міськрайонним судом – стосовно Круглика О.В.;
Бориспільським міськрайонним судом – стосовно Рязанова І.А.;
Дарницьким районним судом м. Києва – стосовно Ляшенка І.А. та Шелії К.Г.;
Святошинським районним судом м. Києва – стосовно Бевзюк Л.А.;
Шевченківським районним судом м. Києва – стосовно Берошвілі Г.В., Ро-

кицької Н.Б., Гогідзе Г.Ш., Павелка Р.В., Діденка О.А., Самушії М.О., Картве-
лішвілі Д.Д., Швеця Д.П., Бубиря Д.О., Верховода Т.А., Батрака М.А. та Сав-
ченка В.О.;

Подільським районним судом м. Києва – стосовно Опришка С.В., Якубен-
ка О.В., Гаврилюк С.В. та Коки Є.О.;

Солом’янським районним судом м. Києва – стосовно Бурого О.В., Коба-
лія Т.Б. та Дзиндзигури Т.Г.;

Апеляційним судом м. Києва – стосовно Бекетова А.О., Бекетова Ю.О. та 
Сербаєва С.І.

При цьому в Уповноваженого з прав людини викликає стурбованість, що 
стосовно 60 підсудних, або кожного четвертого з підсудних, що трима-
ються під вартою понад 18 місяців, справи перебували знову ж таки у про-
вадженні Шевченківського районного суду м. Києва.
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Вважаю, що ситуація, яка склалася у Шевченківському районному суді, 
має стати предметом особливої уваги.

Щороку до Уповноваженого з прав людини надходить майже 2,5 тис. звер-
нень, або кожне десяте стосовно тривалого розгляду кримінальних справ су-
дами.

Серйозність цієї проблеми підтверджують і рішення Європейського суду з 
прав людини, у яких констатується порушення Україною права на свободу і 
особисту недоторканність та розгляд справи упродовж розумного терміну.

Так, станом на 1 лютого 2011 р. Європейський суд з прав людини виніс 728 
рішень проти України, у 48 з яких констатовано порушення ст. 5 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод щодо права на свободу та 
особисту недоторканність, та у 190, або кожному четвертому, – порушення 
ст. 6 цієї Конвенції щодо надмірної тривалості провадження справ у судах. 
Зокрема, у справах “Буряга проти України” від 15 липня 2010 р., “Прокопенко 
проти України” та “Болдирєв проти України” від 20 січня 2011 р.

Слід зазначити, що внаслідок порушення державними органами і посадови-
ми особами положень Конвенції держава змушена виплачувати значні суми (за 
деякими рішеннями – сотні тисяч євро) з Державного бюджету на виконання 
рішень Євросуду.

Так, за рішеннями Європейського суду з прав людини Україна вже спла-
тила 71 млн гривень на відшкодування заподіяної громадянам шкоди.

Моніторинг Омбудсмана України засвідчив, що ще одним чинником, 
який призводить до тяганини, є порушення судами строків призначення 
кримінальної справи до попереднього розгляду.

Відповідно до ст. 241 КПК України справа призначається до попереднього 
розгляду не пізніше 10 діб, а у разі складності справи – не пізніше 30 діб з дня 
надходження справи до суду.

За статистичними даними Державної судової адміністрації України що-
року більше тисячі кримінальних справ призначаються судами до попере-
днього розгляду з порушенням строків, передбачених ст. 241 КПК Украї-
ни. Так, у 2008 р. з порушенням цих строків було призначено 1205 справ, у 
2009 р. – 1626, у I півр. 2010 р. – 545.

Відповідно до вимог п.4 ст.237 КПК України під час попереднього розгля-
ду справи суддя з’ясовує, чи є підстави для зміни, скасування або обрання за-
побіжного заходу. Таким чином, у разі несвоєчасного призначення справи до 
попереднього розгляду, ув’язнений позбавлений можливості у 10(30)-денний 
термін з часу надходження справи до суду реалізувати своє право на перегляд 
судом обраного стосовно нього запобіжного заходу. Як свідчить моніторинг 
Уповноваженого з прав людини, термін призначення справи до попередньо-
го розгляду іноді сягає двох–трьох місяців.

Порушення розумних строків розгляду справи судом спричиняє неви-
правдано тривале тримання людини під вартою, що призводить до мо-
ральних і фізичних її страждань та її близьких і рідних, нехтування кон-
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ституційним правом на свободу та особисту недоторканність, честь і гід-
ність, а також до переповненості слідчих ізоляторів.

Уповноважений з прав людини вважає, що арешт є найбільш суворим 
запобіжним заходом, а тому повинен застосовуватися лише у виняткових 
випадках та відповідно до вимог КПК України.

14 січня 2010 р. під час зустрічі Уповноваженого з прав людини з Пре-
зидентом України В. Януковичем було обговорено питання зловживання 
правом на арешти. Глава держави звернувся до правоохоронців і суддів не 
допускати зловживання правом на арешт і застосовувати цей захід лише як ви-
няткову міру запобіжного заходу. При цьому він звернув увагу на необхідність 
неухильного дотримання вимог Конституції України, норм Кримінально-про-
цесуального кодексу України, інших законів та рішень Європейського суду з 
прав людини.

Наразі у Київському слідчому ізоляторі за наявності 2850 обладнаних 
спальних місць утримується 3800 ув’язнених. Через таку переповненість 
майже 1000 ув’язнених, в т.ч. іноземні громадяни, змушені спати по черзі.

У зв’язку з вищевикладеним, керуючись статтею 22 Закону України “Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, яка покладає на ор-
гани державної влади, установи та організації обов’язок співпраці з Уповно-
важеним з прав людини,

ПРОШУ:
обговорити стан додержання місцевими та апеляційними судами м.Києва та 

Київської області вимог статей 5, 6 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод щодо права людини на свободу і особисту недоторканність 
та розгляд справи упродовж розумного строку;

звернути увагу голів місцевих та апеляційних судів м.Києва та Київської об-
ласті на неухильне дотримання вимог міжнародного та національного законо-
давства щодо своєчасного розгляду кримінальних справ;

вжити заходів, спрямованих на прискорення розгляду справ, зазначених у 
поданні;

зорієнтувати новопризначеного голову Шевченківського районного суду м. 
Києва Куровського С.В. на необхідність встановлення дієвого контролю за сво-
єчасним розглядом кримінальних справ, які перебувають у провадженні суду;

за результатами перевірки ініціювати питання про відповідальність тих суд-
дів, з вини яких сталася тяганина з розглядом справи.

Про вжиті заходи поінформувати Уповноваженого з прав людини.
25.02.2011 р.  Н.Карпачова
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Міністрові внутрішніх справ України  
А.В. Могильову

ПОДАННЯ 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Про порушення конституційних прав  
заарештованих членів ВО “Тризуб”  
на свободу і особисту недоторканність
Повідомляю, що відповідно до ст.17 Закону України “Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини” здійснюється провадження Уповнова-
женого з прав людини у справі про порушення конституційних прав заарешто-
ваних членів ВО “Тризуб”, які утримуються у Запорізькому слідчому ізоляторі. 

За моїм дорученням група фахівців Секретаріату Уповноваженого з прав 
людини вивчала ситуацію безпосередньо на місці. Встановлено, що за фак-
том хуліганських дій 28 грудня 2010 р., що полягали у пошкодженні погруддя 
Й.В. Сталіна в м.Запоріжжі, слідчим відділенням Жовтневого районного від-
ділу Запорізького міського управління міліції 1 січня 2011 р. порушено кримі-
нальну справу за ч.2 ст.296 ККУ. 

Через тиждень зазначену справу порушено стосовно Андрющенка Е.С., По-
номаренка Ю.С., Хмари Р.О., Тарана П.Д., Лабайчука В.І., Вишнюка В.Р., Зану-
ди А.О., Абраміва В.З. та Онофрійчука А.В., яких затримано міліцією в Івано-
Франківській, Тернопільській, Київській, Харківській та Запорізькій областях 
і доставлено для проведення слідчих дій до м.Запоріжжя. Хмару Р.О., Тарана 
П.Д. та Лабайчука В.І. серед інших затриманих – літаком ВАТ “Мотор Січ” зі 
Львова, Зануду О.О. з м.Обухова Київської обл., Онофрійчука А.В. з Києва, По-
номаренка Ю.С. з смт Краснокутськ Харківської обл., Вишнюка В.Р. з Харкова 
– автомобільним транспортом.Андрющенка Е.С. затримано в м.Запоріжжі. 

Для розслідування цієї справи Головним слідчим управлінням МВС України 
створено слідчу групу. 

У провадженні слідчого відділу Управління СБУ в Запорізькій області знахо-
диться кримінальна справа, порушена 4 січня 2011 р. за ч.2 ст.258 КК України 
“Терористичний акт” за фактом скоєння вночі 31 грудня 2010 р. підриву малої 
архітектурної форми – погруддя Сталіну. 

Під час опитування фахівцями Секретаріату Уповноваженого заарештовані 
заявили про порушення їхніх прав працівниками міліції, здійснення щодо них 
фізичного впливу та морального тиску з метою отримання необхідних слідству 
свідчень. Були також висловлені претензії щодо дотримання порядку роз’яснення 
прав затриманих та надання адвоката. За словами заарештованих, найбільше по-
рушень відбувалося на етапі затримання і тримання підозрюваних у районних 
відділах внутрішніх справ Івано-Франківської, Тернопільської, Харківської об-
ластей та м.Запоріжжя, де з різних причин окремі з них перебували до тринадця-
ти діб. Це стосується передусім незадовільного харчування, відсутності належ-
них санітарно-гігієнічних умов, тривалості допитів, залякування і приниження 
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людської гідності. Виявлені також розбіжності щодо фактичного місця та часу 
їхнього затримання і документування цих дій процесуально.

Користуючись правом невідкладного прийому згідно з Законом України “Про 
статус народного депутата України”, 25 лютого 2011 р. до мене звернулися на-
родні депутати України А.В. Парубій, Л.С. Григорович, В.М. В’язівський та 
З.В. Шкутяк з проханням сприяти захисту прав ув’язнених, зокрема, щодо 
зміни запобіжного заходу на не пов’язаний з триманням під вартою стосовно 
Тарана П.Д. – у якого на хребті утворився абсцес, і Вишнюка В.Р. – якому діа-
гностовано відкриту форму туберкульозу. Зазначені діагнози підтверджуються 
відповідними медичними довідками, наданими медичною частиною СІЗО.

Зважаючи на викладене, керуючись ст.101 Конституції України, ст.13, 17 За-
кону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, 

ПРОШУ:
1. Дати доручення щодо ретельної перевірки фактів порушень Конституції 

України та чинного законодавства під час затримання та тримання зазначених 
осіб в органах внутрішніх справ. 

2. Розглянути можливість зміни запобіжного заходу для осіб з ускладненим 
станом здоров’я на не пов’язаний з триманням під вартою. 

01.03.2011 р. Н.Карпачова

Заступнику Генерального прокурора 
України, прокурору міста Києва 
А. С. Мельнику 

ПОДАННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

Про забезпечення права на охорону здоров’я  
та життя ув’язненої Ганни Афанасьєвої
Повідомляю, що під час особистого прийому ув’язнених у Київському слід-

чому ізоляторі до мене звернулася Афанасьєва Ганна Володимирівна, 1971 р.н., 
з проханням втрутитися в ситуацію, яка, на її думку, штучно створена органом 
досудового слідства.

Вивченням матеріалів особової справи ув’язненої Афанасьєвої Г.В. встанов-
лено, що вона 08.02.2010 р. була доставлена до слідчого ізолятора.

За час перебування в установі неодноразово зверталася за медичною допо-
могою до лікаря-гінеколога. За даними огляду та ультразвукового дослідження 
органів малого тазу, їй встановлено діагноз: кістома лівого яєчника, кіста пра-
вого яєчника. Рекомендовано оперативне лікування. Попри це, з її пояснення, 
слідчий у кримінальній справі постійно відмовляв від необхідного медичного 
обстеження та призначення кваліфікованого лікування.

У зв’язку з погіршенням стану здоров’я 10.11.2010 р. Афанасьєвій Г.В. було 
здійснено ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та рекомен-
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довано провести СА-125 (дослідження на наявність злоякісних клітин) з 
наступним призначенням невідкладного оперативного лікування.

Проте Афанасьєву Г.В. було помилково направлено на клінічне дослідження 
у Київську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги, де відсутня 
можливість такого дослідження на онкомаркері.

Здійснюючи парламентський контроль за станом додержання прав людини 
на належну медичну допомогу та охорону здоров’я, Уповноважений з прав 
людини відкрила провадження та звернулася до головного лікаря Київського 
міського онкоцентру Олениченка Г.П., де є в наявності необхідна медична апа-
ратура і може бути проведено відповідне клінічно-лабораторне дослідження.

Враховуючи, що онкоцентр м.Києва дав згоду на проведення клінічного 
дослідження хворої Афанасьєвої Г.В. 04.03.2011 р. о 10.30 год., а командир 
полку міліції (Войцехівський В.В.) отримав попередньо всі узгодження на кон-
воювання Афанасьєвої Г.В. до медичної установи, саме 04.03.2011 р. о 10.00 
год., керуючись ст.101 Конституції України, ст.3, 13 і 22 Закону України “Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, 

ПРОШУ:
Взяти вирішення порушеного питання під особистий контроль та сприяти 

конвоюванню на обстеження Афанасьєвої Г.В. замість ЛШМД до міського он-
коцентру вранці 04.03.2011 р.

Надати копії відповідного припису головному лікарю онкоцентру Оленичен-
ку Г.П., начальникові Київського СІЗО Шейкіну І.В. та командиру полку міліції 
Войцехівському В.В. 

Додаток: довідка медичної частини СІЗО про стан здоров’я Афанасьєвої Г.В. 
03.03.2011 р. Н.Карпачова

Генеральному прокурору України 
В.П. Пшонці

ПОДАННЯ 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Про захист конституційного права 
на свободу і особисту недоторканність 
Георгія Філіпчука
Відповідно до ст.17 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини” здійснюється провадження Уповноваженого з прав 
людини у справі про захист права екс-Міністра охорони навколишнього серед-
овища Філіпчука Г.Г. на зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на 
підписку про невиїзд.

1 березня 2011 року його дружина Філіпчук Н.О. звернулась до Уповноваже-
ного з проханням сприяти зміні запобіжного заходу чоловікові, повідомивши, 
що досудове слідство у справі закінчено, і обвинувачений та його адвокат у 
повному обсязі ознайомились з матеріалами кримінальної справи. При цьому 
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вона зазначає, що Філіпчук Г.Г. страждає на цілу низку захворювань: ішемічну 
хворобу серця, атеросклеротичний кардіосклероз, гіпертонічну хворобу ІІ ст., 
варикозне розширення вен нижніх кінцівок, тромбофлебіт вен нижніх кінцівок, 
хронічний холецистит, віддалені наслідки зламу остистих відростків попере-
кового відділу хребта. Принаймні одне з перелічених захворювань – ішемічна 
хвороба серця – зазначено у Переліку захворювань, затвердженому Наказом 
Державного департаменту України з питань виконання покарань та Мі-
ністерства охорони здоров’я України від 18.01.2000 р. №3/6, що відповідно 
до ст.84 КК України та ст.408 КПК України може бути підставою для 
подання матеріалів до суду про звільнення засуджених від подальшого від-
бування покарання.

Подальше перебування Філіпчука Г.Г. у слідчому ізоляторі становить реаль-
ну загрозу його фізичному, психічному і моральному стану та життю.

Мною, як Уповноваженим з прав людини, 29 грудня 2010 р. на Колегії Гене-
ральної прокуратури України вже зазначалось, що Філіпчук Г.Г. не є суспільно 
небезпечною особою, працював на відповідальних державних посадах, зокре-
ма, начальником обласного управління освіти, головою облдержадміністрації, 
Міністром охорони навколишнього природного середовища, був народним де-
путатом України трьох скликань, головою комітету Верховної Ради України.

Крім того – доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і 
техніки України, академік Національної академії наук, член Російської академії 
освіти, Міжнародної слов’янської академії ім. Я.А. Коменського, нагородже-
ний орденами “За заслуги” ІІ і ІІІ ступенів. Одружений, має чотирьох синів (два 
всиновлені), має постійне місце проживання, до кримінальної відповідальності 
не притягувався, користується високим авторитетом у суспільстві. Від слідства 
не переховувався, а навпаки, сприяв встановленню істини у справі.

За таких обставин тримання ув’язненого в умовах ізоляції є невиправда-
ним, призводить до моральних і фізичних страждань як його самого, так і його 
близьких і рідних, суперечить основним засадам національної та міжнародної 
правозастосовної практики, визначеної Конституцією України та міжнародно-
правовими стандартами в галузі прав людини.

Уповноважений з прав людини звертає увагу, що протягом останніх років 
Україна залишається лідером серед країн Європи за кількістю арештів. Протя-
гом останніх п’яти років судами щороку заарештовується майже 60 тис. осіб. 
При цьому близько 10 тис., або кожен шостий, пізніше звільняються з під 
варти у зв’язку зі зміною запобіжного заходу, засудження до покарання, 
не пов’язаного з позбавленням волі, виправданням або закриттям кримі-
нальних справ!

Серйозність цієї проблеми підтверджують і рішення Європейського суду з 
прав людини, у яких констатується порушення Україною права на свободу та 
особисту недоторканність, гарантованого ст. 5 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод.

Станом на 10 лютого 2011 р. Євросуд виніс 50 таких рішень, у яких йшло-
ся про необґрунтоване та тривале тримання людини під вартою. Зокрема, 
у справах “Буряга проти України” від 15 липня 2010 р., “Прокопенко проти 
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України” та “Болдирєв проти України” від 20 січня 2011 р. Суд зазначив, що 
обвинувачений повинен завжди звільнятися до суду, крім випадків, коли держа-
ва може пред’явити достатні підстави виправдання тримання під вартою. При 
цьому звернуто увагу, що національні суди недостатньо мотивують необхід-
ність арешту особи, або потребу у його продовженні. Крім того, на проблему 
зловживання правом на арешт звернуто увагу і в пілотному рішенні Європей-
ського суду від 10 лютого 2011 року у рішенні “Харченко проти України” .

У зв’язку з викладеним, керуючись ст.101 Конституції України, ст.3 Закону 
України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, 

ПРОШУ:
розглянути питання про зміну Філіпчуку Георгію Георгійовичу запобіжного 

заходу на не пов’язаний з ізоляцією від суспільства.
14.03.2011 р.  Н.Карпачова

Генеральному прокурору України 
В. П. Пшонці

ПОДАННЯ 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Щодо захисту права на медичну допомогу  
та життя 40-річної ув’язненої 
Ганни Анафасьєвої
Повідомляю, що під час моніторингу Уповноваженого з прав людини стану 

додержання прав людини у Київському слідчому ізоляторі до мене звернулася 
ув’язнена Афанасьєва Ганна Володимирівна, 1971 р.н., з проханням сприяти у 
наданні кваліфікованої медичної допомоги в спеціалізованих закладах Мініс-
терства охорони здоров’я України у зв’язку з категоричною відмовою старшого 
слідчого прокуратури м. Києва Рибки Г.І. надати їй дозвіл на таке обстеження 
та лікування.

Керуючись п.1 ч.3 ст.17 Закону України “Про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини” за наведеними у зверненні відомостями, відкрито 
провадження Уповноваженого з прав людини у цій справі.

Вивченням матеріалів особової справи та медичної картки Афанасьєвої Г.В. 
встановлено, що вона понад 12 місяців утримується під вартою в слідчому 
ізоляторі. За цей час неодноразово зверталася за медичною допомогою до лі-
каря-гінеколога.

За висновками медичного обстеження та ультразвукового дослідження ор-
ганів малого тазу від 17.09.2010 р. доктором медичних наук, професором Ав-
раменко Т.В. з Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Академії медичних 
наук України, Афанасьєвій Г.В. було встановлено діагноз: кістома лівого яєчни-
ка, великих розмірів кіста правого яєчника. Рекомендовано невідкладне дооб-
стеження яєчника з допомогою онкомаркера, що зумовлено значним ризиком 
розриву кісти, перекручення яєчника та розвитку онкологічного захворювання 
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яєчників. Попри це, слідчий у справі постійно відмовляв від доставлення хво-
рої на медичне обстеження в онкологічній лікарні та призначення кваліфікова-
ного лікування.

У зв’язку з погіршенням стану здоров’я лікарем-гінекологом 10.11.2010 р. 
Афанасьєвій Г.В. було здійснено ультразвукове дослідження органів черевної по-
рожнини та рекомендовано невідкладно провести СА-125 (дослідження на на-
явність злоякісних клітин) з наступним призначенням оперативного лікування.

Оскільки такий патологічний стан становить значну небезпеку для здоров’я 
та життя Афанасьєвої Г.В., може в разі ненадання медичної допомоги призвес-
ти до тяжких наслідків, а саме інвалідності та навіть смерті жінки, Уповнова-
жений з прав людини 03.03.2011 р. у рамках відкритого провадження звернула-
ся до заступника Генерального прокурора, прокурора м.Києва Мельника А.С. 
та головного лікаря Київського міського онкоцентру Олійниченка Г.П., де є в 
наявності необхідна медична апаратура, з клопотанням про проведення Афана-
сьєвій Г.В. відповідного клінічно-лабораторного дослідження.

У цей же день в.о. начальника слідчого відділу прокуратури м.Києва Буря-
ком О.О. було видано припис начальнику Київського слідчого ізолятора та ко-
мандиру полку конвойної служби міліції на доставку 04.03.2011 р. та проведен-
ня клінічно-лабораторного дослідження Афанасьєвої Г.В. у Київській міській 
онкологічній лікарні.

Проте 04.03.2011 р. ціною неймовірних зусиль з боку Уповноваженого з прав 
людини вдалося переконати вищих посадових осіб МВС України та команду-
вання полку конвойної служби міліції ГУ МВС України в м. Києві виконати 
припис прокуратури м. Києва щодо доставлення Афанасьєвої Г.В. до онколо-
гічної лікарні, адже цей процес було піддано блокуванню.

У своєму письмовому зверненні до Уповноваженого з прав людини ув’язнена 
Афанасьєва Г.В. повідомляє, що конвой за нею до слідчого ізолятора прибув 
лише о 13 год. 20 хв.

Попри поганий стан здоров’я, на ув’язнену Афанасьєву Г.В. конвоїри в спе-
цавтомобілі надягли важкий бронежилет та шолом, руки до болю перетиснули 
кайданками.

По прибутті до онкоцентру Афанасьєву Г.В. пристебнули кайданками до 
двох конвоїрів-жінок, які тягли її за собою у зігнутому стані, інші охоронці під-
ганяли хвору гумовими кийками. Під час медичного обстеження міліцейська 
охорона у складі понад 20 осіб тісним кільцем оточила гінекологічне кріс-
ло з оголеною ув’язненою, створюючи для хворої та лікарів нестерпні умо-
ви. Такі дії конвою не тільки принижують гідність жінки, матері,а й ганьблять 
честь працівника міліції!

За результатами клінічного дослідження, проведеного 04.03.2011 р. у Київ-
ській міській онкологічній лікарні, Афанасьєвій Г.В. встановлено діагноз: по-
лікістоз яєчника з підозрою на онкозахворювання. Рекомендовано хірургічне 
лікування.
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Враховуючи, що онкоцентр м.Києва дав згоду на проведення хірургічної 
операції хворій Афанасьєвій Г.В. 18.03.2011 р., керуючись ст.101 Конституції 
України, ст. 3, 13 і 22 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини”, 

ПРОШУ:
розглянути подання Уповноваженого з прав людини та вжити заходів для 

забезпечення доставлення 18.03.2011 р. ув’язненої Афанасьєвої Г.В. до Київ-
ської міської онкологічної лікарні конвойною службою ГУ ВВ МВС України 
або можливостями Київського слідчого ізолятора.

15.03.2011 р.  Н.Карпачова

Прем’єр-міністрові України 
М.Я. Азарову

ПОДАННЯ 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Про захист соціально-економічних прав 
військовослужбовців строкової служби 
на отримання матеріальної допомоги 
після звільнення з військової служби
До Уповноваженого з прав людини надходять звернення осіб, звільнених із 

строкової військової служби, щодо порушення їхніх соціально-економічних 
прав на матеріальну допомогу відповідно до Закону України “Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” .

Пунктом 3 статті 8 зазначеного Закону України передбачено, що військовос-
лужбовцям строкової служби, які до призову працювали, передбачене надання 
матеріальної допомоги в розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім 
місцем роботи за рахунок коштів державного бюджету. Зазначена норма в редак-
ції Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з 
питань соціального захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних та ре-
зервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, і дея-
ких інших осіб” від 3 листопада 2006 року №328-V зобов’язувала “орган праці 
та соціального захисту населення за поданням військового комісара” здійсню-
вати такі виплати в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України” від 28 грудня 2007 року №107–VІ 
стаття 8 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбов-
ців та членів їх сімей” викладена в іншій редакції, відповідно до якої зазначе-
ні виплати здійснюються військовим комісаріатом за місцем проживання осо-
би, звільненої із строкової військової служби, в порядку, який встановлюється 
Кабінетом Міністрів України. Проте, як відомо, Рішенням Конституційного 
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Суду України від 22 травня 2008 року №10-рп/2008 зазначені зміни визнані 
неконституційними.

Додатком 25 до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 
року №1294 “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення 
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших 
осіб” передбачена виплата зазначеної одноразової матеріальної допомоги, як 
додаткового виду грошового забезпечення військовослужбовцям строкової вій-
ськової служби. При цьому згідно з пунктом 9 зазначеної постанови відповідні 
видатки “здійснюються в межах асигнувань на грошове забезпечення, перед-
бачених у державному бюджеті для утримання державних органів” .

На практиці жоден центральний орган державної виконавчої влади не 
бере на себе відповідальність за забезпечення виплат зазначеної допомоги.

Так, Міністерство соціальної політики України в листі до Секретаріату Упо-
вноваженого з прав людини від 7 лютого 2011 року №344/0/13/11-зв наполягає, 
що “кошти на зазначені цілі повинні передбачатися в межах бюджетної про-
грами КПКВК 2101110 “Проведення мобілізаційної роботи і призову до Зброй-
них Сил України та інших військових формувань, головним розпорядником якої 
є Міністерство оборони України...” 

Водночас Міністр оборони України Єжель М.Б. листом від 5 березня 2011 
року №220/1160 інформує Уповноваженого з прав людини, що “відповідно до 
вимог частини 3 статті 8 чинної редакції Закону України “Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” матеріальна допомо-
га виплачується органами праці та соціального захисту населення” .

Отже, моніторинг Уповноваженого з прав людини засвідчив, що порядок на-
дання матеріальної допомоги військовослужбовцям строкової служби, які до 
призову працювали на підприємствах, після їхнього звільнення з військової 
служби до цього часу Кабінетом Міністрів України не врегульований.

Зважаючи на викладене, керуючись статтею 101, пунктом 2 статті 116 Кон-
ституції України, статтями 3, 13 та 15 Закону України “Про Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини”, статтею 11 Закону України “Про демо-
кратичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними 
органами держави”, 

ПРОШУ:
з метою забезпечення соціально-економічних прав військовослужбовців, 

звільнених із строкової військової служби, на отримання матеріальної допомо-
ги відповідно до пункту 3 статті 8 Закону України “Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей”  – дати доручення щодо розро-
блення порядку надання зазначеної матеріальної допомоги влади та передбачи-
ти погашення заборгованості, що утворилася за попередні роки.

14.04.2011 р.  Н.Карпачова
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Голові Державної 
пенітенціарної служби України 
О.В. Лісіцкову

ПОДАННЯ 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Про усунення брутальних порушень 
у слідчих ізоляторах конституційних прав 
ув’язнених жінок та їх дітей на охорону 
здоров’я, гідне поводження та життя
Відповідно до ст.101 Конституції України, Закону України “Про Уповнова-

женого Верховної Ради України з прав людини” здійснюється системний мо-
ніторинг стану дотримання конституційних прав і законних інтересів осіб, які 
перебувають в умовах ізоляції від суспільства.

Результати моніторингу, здійсненого Уповноваженим з прав людини у Ки-
ївському слідчому ізоляторі протягом січня–травня 2011 року, свідчать 
про те, що матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування 
ув’язнених жінок не відповідають вимогам ст.11 Закону України “Про попере-
днє ув’язнення” . Мають місце факти брутального порушення прав ув’язнених 
жінок та їхніх дітей на охорону здоров’я та безпеку життя, вони тримаються в 
умовах, які принижують людську гідність, що за міжнародними стандартами 
розцінюється як знущання над людиною і вважається одним із видів катувань.

Так, станом на 05.05.2011 у Київському СІЗО трималося 330 жінок, хоча мак-
симальна кількість ліжко-місць для ув’язнених жінок становить 303. Це свід-
чить про те, що 27 ув’язнених жінок не мають індивідуальних спальних місць, 
сплять по черзі або на підлозі. На фоні цього спостерігається поширення різ-
них гострих захворювань серед ув’язнених жінок.

Попри те що відповідно до вимог зазначеної норми Закону для вагітної жінки 
або жінки, яка має при собі дитину, норма площі в камері не може бути меншою 
4,5 кв. метра, у камері №246, розрахованій на 4 особи, тримаються 2 матері з 
немовлятами та 3 вагітні жінки. Одна із вагітних жінок спить на понаднормово 
поставленому ліжку, друга, Світлана Ковач, мати 6 дітей, зі строком вагітності 
33–34 тижні, на верхньому ярусі двоповерхового ліжка, що становить велику 
загрозу травмування як матері, так і майбутньої дитини.

У нестерпних, майже середньовічних умовах перебувають у Київському 
СІЗО жінки, яких везуть транзитом через цей ізолятор до установ вико-
нання покарань. Побутові умови в камерах не відповідають елементарним 
правилам санітарії та гігієни, тут стоїть їдкий сморід, немає доступу свіжо-
го повітря, не проникає природне світло, своєчасно не здійснюється санітарна 
обробка доставлених етапом осіб, занедбана протиепідемічна робота. Очевид-
но, що причиною цього, зокрема, є те, що нормативний акт, яким мали б бути 
врегульовані ці питання – наказ Державного департаменту України з питань 
виконання покарань від 20.09.2000 №192 “Про затвердження нормативно-пра-
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вових актів з питань тримання і поведінки осіб, взятих під варту і засуджених 
у слідчих ізоляторах Державного департаменту України з питань виконання 
покарань” застарів та взагалі не визначає правовий статус такої категорії, як 
транзитно-пересильні особи, що призводить до брутального порушення їхніх 
людських прав.

Уповноважений з прав людини вважає жорстоким поводження працівників 
пенітенціарної служби з Донченко Поліною Мустафівною, яка зі строком вагіт-
ності 37–38 тижнів була направлена 28.02.2011 у супроводі фельдшера етапом з 
Сімферопольського слідчого ізолятора до Чернігівської ВК №44. Під час ета-
пування, перебуваючи в Одеському слідчому ізоляторі, ув’язнена 4.03.2011 на-
родила дитину і вже 18.03.2011 разом з немовлям була направлена до Київсько-
го СІЗО. Як зазначила у своєму зверненні до Уповноваженого Донченко П.М., 
через неправильно встановлений діагноз після пологів їй було заборонено го-
дування дитини материнським молоком.

Транспортування породіллі з двотижневим немовлям загальним “столипін-
ським” вагоном, разом з іншими засудженими, в умовах неможливості забез-
печення елементарних гігієнічних норм для матері й дитини, з урахуванням 
ранньої весни із високою вологістю та низькою температурою навколишнього 
середовища, створює реальну загрозу життю і здоров’ю як немовляти, так і 
матері.

Висновки про можливість такого транспортування були надані лікарем Сім-
феропольського слідчого ізолятора Алтинніковим В. А. та начальником медич-
ної частини Одеського СІЗО Іванченком Б. В.

Викликають обурення і дії судді Солом’янського районного суду міста Ки-
єва Захарової А. С., яка протягом лютого цього року двічі викликала в судові 
засідання підсудну Кучену Наталію Олександрівну з двомісячною дитиною, 
котра у цей час хворіла на гнійний отит і перебувала на лікуванні у Київській 
міській дитячій лікарні №8, про що судді направлялись звернення підсудної з 
проханням про перенесення судових засідань і довідки лікарів медичної частини 
Київського СІЗО про неможливість участі Кучени Н. О. в судових засіданнях.

Транспортування разом з матір’ю двомісячної дитини, хворої на гнійний 
отит, спецтранспортом у зимовий час може призвести до розвитку гнійного ме-
нінгіту, рівень смертності від якого є досить високим (близько 30%).

Не виконуються у Київському СІЗО і вимоги ст. 8 Закону України “Про по-
переднє ув’язнення” щодо

роздільного тримання осіб, яких уперше притягнуто до кримінальної відпо-
відальності, окремо від осіб, які раніше притягалися до кримінальної відпові-
дальності;

осіб, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі, окремо від 
осіб, які не перебували в місцях позбавлення волі. Так, у камері №246 раніше 
не судимі Латишева Н. М. і Ковач С. В. утримуються разом з раніше судими-
ми Ткаченко Т. М., Тумасовою М. А., Ганічевою О. С. Аналогічна ситуація в 
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камері №290, де утримуються раніше не судимі Кучена Н. О., Бельфер Р. Я. із 
Турчиною О. М., яка вже притягувалася до кримінальної відповідальності.

Як пояснила Бельфер Р. Я. під час моніторингу Омбудсмана в СІЗО, триман-
ня її у період вагітності (з 15 січня по 13 березня 2011 р.) протягом двох місяців 
у камері з жінками, які палять, стало причиною завмирання плоду та перери-
вання вагітності зі строком 12–14 тижнів.

Крім того, не можна не привернути увагу до того, що торік під час перебу-
вання в Київському слідчому ізоляторі ще дві ув’язнені жінки – Алла Тара-
торкіна і Світлана Рейнт – втратили вагітність.

Під час бесід у СІЗО ув’язнені жінки скаржилися на тісноту у приміщеннях, 
що принижує їхню гідність, нерегулярне постачання дитячого харчування та 
засобів гігієни для немовлят, незбалансованість харчування для вагітних та по-
роділь, непроведення вакцинації дітей відповідно до їх віку, відсутність у СІЗО 
лікарів – педіатра, гінеколога, кардіолога.

Попри забезпеченість ув’язнених жінок у Київському СІЗО відповідним хар-
чуванням їхні права купувати необхідні продукти харчування, що передбачені 
ст.9 Закону України “Про попереднє ув’язнення”, обмежуються.

Як було встановлено під час моніторингу Уповноваженого з прав людини, у 
магазині СІЗО для спецконтингенту асортимент товарів і продуктів харчуван-
ня невеликий та не відповідає переліку, визначеному п. 4.3.2 Правил тримання 
осіб, узятих під варту, і засуджених у слідчих ізоляторах Державного департа-
менту України з питань виконання покарань, затверджених наказом Держав-
ного департаменту України з питань виконання покарань від 20.09.2000 №192. 
У магазині СІЗО упродовж тривалого часу відсутня питна і мінеральна вода, 
молочні продукти, взагалі не постачаються свіжі фрукти та овочі. Замовлення 
на придбання продуктів харчування та предметів першої потреби ув’язненим 
можна зробити лише двічі–тричі на місяць, адже обслуговуванням займається 
лише один працівник СІЗО.

Великі сумніви викликають ціни на продукти харчування, що продаються 
у магазині СІЗО. Зокрема, з грудня 2010 року ціна на 1 л олії “Олейна” стано-
вила 18,90 грн, 1л олії “Розумниця”  – 17,31 грн, 1 кг цукру – понад 12 грн, з 
лютого 2011 року ціна 1 банки згущеного молока – 15,88 грн, тоді як, за даними 
Державної служби статистики України, середні роздрібні ціни у торговій ме-
режі (крім міських ринків) по Україні у грудні 2010 року – лютому 2011 року 
становили: на олію соняшникову (л) – 12,83–14,66 грн; на цукор-пісок (кг) – 
9,21–9,61 грн; молоко згущене (400 г) – 10,53–10,81 грн.

Зважаючи на викладене та з метою захисту гарантованих Конституцією 
України, Загальною декларацією прав людини, Європейськими пенітенціарни-
ми правилами, іншими міжнародними правовими нормами і стандартами прав 
ув’язнених жінок та їх дітей віком до 3-х років, які разом з матерями перебува-
ють в умовах СІЗО, на життя, здоров’я, гідне поводження та належну медич-
ну допомогу у слідчих ізоляторах, керуючись статтями 3, 28, 101 Конституції 
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України, статтями 13, 15, 22 Закону України “Про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини”, 

ПРОШУ:
вжити невідкладних заходів реагування для усунення порушень конститу-

ційних прав ув’язнених жінок і дітей, яких вони мають при собі, у слідчих ізо-
ляторах Державної кримінально-виконавчої служби України.

13.05.2011 р. Н.Карпачова

Президентові України 
В.Ф. Януковичу

ПОДАННЯ 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Про забезпечення права жінок 
на працю в державних органах 
виконавчої влади та управління
Відповідно до Конституції України, законів України “Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини”, “Про забезпечення рівних прав і мож-
ливостей жінок і чоловіків” здійснюється постійний моніторинг Уповноваже-
ного за станом забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Результати моніторингу свідчать, що для повноцінної реалізації конститу-
ційного принципу ґендерної рівності потрібні додаткові законодавчі та інститу-
ційні механізми забезпечення жінкам рівних прав і можливостей в усіх сферах 
життя.

Приєднавшись у 2000 році до Цілей розвитку тисячоліття, Україна взяла 
на себе зобов’язання забезпечити гендерне співвідношення на рівні не менше 
30 до 70% тієї чи іншої статі у представницьких органах влади та на ви-
щих щаблях виконавчої влади. Проте за період реалізації Державної програми 
з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 
року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. 
№1834, не забезпечено помітного просування у реалізації цих завдань.

Тому 5 липня 2010 року було внесено подання Уповноваженого з прав лю-
дини Прем’єр-міністрові України М.Я. Азарову “Про забезпечення прав жі-
нок на працю в державних органах виконавчої влади та управління”, в якому 
запропоновано проаналізувати керівний склад центральних та місцевих орга-
нів виконавчої влади за ґендерною ознакою та вжити заходів щодо розширення 
представництва у ньому жінок-професіоналів, а також прискорити розробку та 
внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Загальнодержавної про-
грами з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період 
до 2016 року, визначивши конкретні завдання та індикатори, за якими здійсню-
ватиметься оцінка виконання цієї програми.
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Протягом року, що минув після внесення зазначеного подання, ситуація до-
корінно не змінилася. Станом на початок цього року державна служба в Україні 
на 76% складається з жінок (на початок 2010 року – 75,52% ). Але як і раніше 
лише 13,7% керівних посад, що належать до першої категорії, обіймають жінки 
(рік тому – 13,27%).

На жаль, не сприяла збільшенню представництва жінок-професіоналів у ке-
рівництві державних органів виконавчої влади й здійснювана в Україні адміні-
стративна реформа.

Як і рік тому, у складі Уряду та серед голів обласних державних адміні-
страцій немає жодної жінки. Вітаючи призначення Президентом України жі-
нок керівниками Державного агентства України з туризму та курортів, Держав-
ного агентства України з питань кіно додатково до Державної архівної служби 
України та Державної інспекції ядерного регулювання України, що очолюва-
лись жінками в минулому році, мушу зазначити, що лише 7,3% загальної кіль-
кості керівників органів, визначених у розділі II Указу Президента України від 
9 грудня 2010 року №1085/2010, очолюють жінки. Лише 6 жінок призначено 
заступниками міністрів, що становить 9,2%, 25 – заступниками керівників цен-
тральних органів виконавчої влади та центральних органів виконавчої влади зі 
спеціальним статусом (13,2%), 17 – заступниками голів обласних державних 
адміністрацій (10,5%).

На даний час не представлені жінки-професіонали в керівництві міністерств 
аграрної політики та продовольства, внутрішніх справ, екології та природних 
ресурсів, економічного розвитку і торгівлі, енергетики та вугільної промисло-
вості, закордонних справ, надзвичайних ситуацій, оборони, освіти і науки, мо-
лоді та спорту, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунально-
го господарства, фінансів, а також Волинської, Житомирської, Закарпатської, 
Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Тернопільської, Харківської, 
Херсонської, Черкаської, Чернівецької обласних та Київської і Севастополь-
ської міських держадміністрацій. Відсутні жінки і серед керівного складу май-
же 40 центральних органів виконавчої влади, зокрема Державної міграційної 
служби, Державної служби з питань інвалідів та ветеранів, Державної служби 
молоді та спорту, Державної інспекції з питань праці, Державного комітету те-
лебачення і радіомовлення тощо.

Такий стан справ не дає змоги докорінно змінити існуючі стереотипи щодо 
ролі жінок у суспільстві та реалізації державної політики паритетного забезпе-
чення прав і свобод жінок і чоловіків, а також негативно впливає на загальний 
рейтинг України у світі.

Комітет ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок за підсумками захис-
ту об’єднаної шостої та сьомої періодичної доповіді України про виконання 
Конвенції ООН з ліквідації всіх форм дискримінації жінок у своїх заключних 
коментарях закликав Україну вжити заходів для розширення представництва 
жінок у виборних органах та на призначених посадах шляхом застосування 
тимчасових спеціальних заходів відповідно до параграфу 1 статті 4 Конвенції з 
тим, щоб реалізувати право жінок на рівноправну участь в усіх сферах громад-
ського життя, включаючи найвищий рівень прийняття рішень.
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Розробити та запровадити такі тимчасові спеціальні заходи, на мою думку, 
доцільно було б у рамках Загальнодержавної програми з утвердження ґендер-
ної рівності в українському суспільстві на період до 2016 року. На жаль, до 
цього часу проект відповідної програми не внесено на розгляд Верховної Ради 
України. Моніторинг Уповноваженого з прав людини свідчить, що визначення 
Міністерства соціальної політики відповідальним за реалізацію політики ґен-
дерної рівності без створення відповідного підрозділу з необхідним кадровим 
забезпеченням негативно відбивається на вирішенні цього завдання в стислі 
терміни.

У жовтні ц.р. у рамках головування України в Комітеті міністрів Ради Єв-
ропи у м. Києві буде проведена міжнародна конференція “Сучасні тенденції 
розвитку національних механізмів забезпечення рівності жінок та чоловіків в 
європейських країнах” . Це певною мірою зобов’язує здійснити конкретні дії 
щодо збільшення представництва жінок-професіоналів у органах влади.

З огляду на зазначене, керуючись статтею 101 Конституції України, статтями 
3, 13 та 15 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини”, 

ПРОШУ:
дати Кабінету Міністрів України доручення прискорити внесення на розгляд 

Верховної Ради України проекту Загальнодержавної програми з утвердження 
ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2016 року та вжити 
заходів щодо розширення представництва жінок-професіоналів у керівництві 
міністерств, центральних органів виконавчої влади, обласних державних адмі-
ністрацій.

19.07.2011 р.  Н.Карпачова

Генеральному прокуророві України 
В.П. Пшонці

ПОДАННЯ 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Про брутальні порушення конституційних прав 
затриманого Героя України, народного депутата 
України четвертого скликання Павлюка М.П. 
на охорону життя і здоров’я, свободу та 
особисту недоторканність, честь і гідність
Відповідно до ст.101 Конституції України, ст.17 Закону України “Про Упо-

вноваженого Верховної Ради України з прав людини” здійснюється проваджен-
ня Уповноваженого за зверненнями трудового колективу Державного підпри-
ємства “Одеський морський торговий порт” та начальника цього підприємства 
Павлюка Миколи Пантелеймоновича про порушення органами прокуратури 
АР Крим конституційних прав останнього на охорону життя і здоров’я, свобо-
ду та особисту недоторканність, честь і гідність.
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Як встановлено, 12 липня 2011 року порушена кримінальна справа щодо 
Павлюка М.П. за ознаками службового злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК 
України, яким нібито заподіяно шкоди на суму близько 170 тис. грн.

22 липня цього року Павлюк М.П. добровільно за викликом слідчого з’явився 
до прокуратури АР Крим, де його було затримано у порядку ст. 115 КПК Укра-
їни за підозрою у вчиненні зазначеного злочину. 25 липня 2011 року Централь-
ним райсудом м. Сімферополя було відмовлено у задоволенні подання органу 
досудового слідства про обрання Павлюку М.П. запобіжного заходу у вигляді 
взяття під варту та обрано менш суворий запобіжний захід – заставу, у зв’язку 
з чим затриманого було звільнено з ізолятора тимчасового тримання ГУ МВС 
України в АР Крим.

У зверненні до Уповноваженого з прав людини Павлюк М.П. висловив обу-
рення діями і рішеннями слідчих прокуратури АР Крим стосовно нього, що 
завдають йому фізичних і моральних страждань, принижують його людську 
гідність і ставлять під загрозу його життя. Зауважив, що він з’являвся на всі 
виклики слідчих, за власною ініціативою перервав санаторне лікування за меж-
ами України, коли дізнався про виклик до прокуратури, добровільно прибув 
до цього органу і там же був затриманий з надуманих підстав. Після того, як 
суд визнав недоцільним утримання його під вартою, і він був звільнений з ІТТ, 
Павлюк М.П. займався відновленням свого здоров’я та мав намір прибути до 
прокуратури на виклик 29 липня. Через загострення тяжких хронічних захво-
рювань о 4 годині 50 хвилин 27 липня 2011 року в супроводі лікаря його було 
доставлено у тяжкому стані та госпіталізовано до відділення реанімації і інтен-
сивної терапії 411-го військового госпіталю м. Одеси.

Попри лікарський висновок щодо небажаності транспортування хворого 
Павлюка М.П. і виконання із ним слідчих дій, цього ж дня, 27 липня, о 21 годи-
ні, група правоохоронців, брутально порушуючи право людини на одержання 
медичної допомоги, буквально відірвавши його від крапельниці, примусово ви-
везла з палати інтенсивної терапії зазначеного медичного закладу. Після цього 
тяжко хворий Павлюк М.П. був доправлений вночі автомобілем з м. Одеси до 
м.Сімферополя і знову поміщений до ізолятора тимчасового тримання як за-
триманий за підозрою у вчиненні службових злочинів у іншій кримінальній 
справі, що порушена 25 липня 2011 року.

Уповноважений з прав людини обурена безпідставністю та невиправданим 
затриманням органами прокуратури Автономної Республіки Крим 71-річного 
Миколи Павлюка. Його знають і шанують у країні як досвідченого керівника 
і талановитого організатора виробництва, очільника зазначеного вище підпри-
ємства з 1985 року, Героя України, кавалера ордена Трудового Червоного Пра-
пора, повного кавалера ордена “За заслуги”, народного депутата України чет-
вертого скликання, Почесного громадянина міста Одеси. Павлюк М.П. раніше 
не судимий, одружений, на його утриманні – 90-річна мати.

Омбудсман України вважає, що таке поводження правоохоронців АР 
Крим з Павлюком М.П. обмежує його право на охорону здоров’я, життя, 
свободу та особисту недоторканність, честь і гідність, є жорстоким та не-
припустимим, а також таким, що суперечить положенням статей 3 і 28 
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Конституції України та ст. 3 Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод, згідно з якими людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю, кожен має право на повагу до його гідності, ніхто не може 
бути підданий жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його 
гідність, поводженню.

Вищевикладене стало можливим через неналежне здійснення прокурорсько-
го нагляду за додержанням конституційних прав підозрюваних і обвинуваче-
них, а також законів органами досудового слідства.

З урахуванням викладеного, керуючись статтями 3, 28, 101 Конституції Укра-
їни, статтями 13, 15, 22 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини”, статтями 29, 30, 44 Закону України “Про прокурату-
ру”, Законом України “Про демократичний цивільний контроль над Воєнною 
організацією і правоохоронними органами держави”, 

ПРОШУ:
1. Перевірити дотримання вимог чинного законодавства при розслідуванні 

кримінальних справ щодо Павлюка М.П., його затриманні у спосіб, який при-
нижує його людську честь і гідність, завдає шкоди його здоров’ю та життю.

2. Вжити невідкладних заходів прокурорського реагування щодо усунення 
брутальних порушень конституційних прав Павлюка М.П. на охорону життя і 
здоров’я, свободу та особисту недоторканність, честь та гідність.

29.07.2011 р.  Н.Карпачова

Президентові України – 
Верховному Головнокомандувачу  
Збройних Сил України 
В.Ф. Януковичу

ПОДАННЯ 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Про захист прав пільгових категорій громадян України 
на санаторно-курортне лікування та права на працю 
членів трудового колективу державного підприємства 
Міністерства оборони України 
“Сакський центральний військовий клінічний санаторій 
ім. М.І. Пирогова” 
До Уповноваженого з прав людини надійшло звернення членів трудового 

колективу та первинної профспілкової організації державного підприємства 
Міністерства оборони України “Сакський центральний військовий клінічний 
санаторій ім. М.І. Пирогова” щодо захисту їхніх прав на працю.

Уповноважений з прав людини відкрила провадження у справі про захист 
прав пільгових категорій громадян України на санаторно-курортне лікування і 
права на працю членів трудового колективу санаторію, з якими зустрілася осо-



283

бисто. Разом зі мною у зустрічі взяла участь голова Комітету Верховної Ради 
України з питань охорони здоров’я Т.Д. Бахтеєва.

Провадженням встановлено таке.
Трудовий колектив стурбований оприлюдненим наказом Міністра оборони 

України Єжеля М.Б. від 15 липня 2011 року №415 “Про реорганізацію дер-
жавного підприємства Міністерства оборони України “Сакський центральний 
військовий клінічний санаторій ім. М. І. Пирогова” . Зазначений наказ перед-
бачає припинення юридичної особи санаторію та його реорганізацію шляхом 
приєднання до державного підприємства Міністерства оборони України “Ук-
рвійськкурорт” з передачею останньому основних фондів, оборотних коштів, 
інших матеріальних та нематеріальних цінностей.

Прийняте рішення суперечить пункту 7 статті 11 Закону України “Про со-
ціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, відпо-
відно до якого “зміна підпорядкування, перепрофілювання військово-медичних 
закладів охорони здоров’я, санаторно-курортних та оздоровчих закладів Мі-
ністерства оборони України, Служби безпеки України, Державної прикордон-
ної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових 
формувань і правоохоронних органів та відчуження нерухомого майна цих за-
кладів забороняється” .

Зазначений наказ виданий усупереч вимогам статті 494 Кодексу законів про 
працю України та статті 22 Закону України “Про професійні спілки, їх права 
та гарантії діяльності”, які вимагають від роботодавця здійснювати ліквідацію, 
реорганізацію підприємств, зміну форм власності або часткове зупинення ви-
робництва, що зумовлюють скорочення чисельності або штату працівників, по-
гіршення умов праці, тільки після завчасного надання професійним спілкам ін-
формації з цього питання. Така інформація своєчасно Центральному комітетові 
Всеукраїнської профспілки працівників Збройних Сил України та первинній 
профспілковій організації санаторію не надавалась, тому й наказ Міністра обо-
рони України ними не погоджений.

Глибоку стурбованість Уповноваженого з прав людини викликали ліквідація 
та приєднання самодостатнього, успішно діючого військового санаторію, де 
працює 815 фахівців санаторно-курортної галузі, до державного підприємства 
Міністерства оборони України “Укрвійськкурорт” (де працює близько 30 осіб), 
яке не має ні належної матеріальної бази, ні відповідного досвіду для організа-
ції лікування. Зрозуміло, що для цього відсутні й жодні правові підстави.

Особисто зустрівшись також з пацієнтами санаторію (на інвалідних візках, 
лежачими), я пересвідчилась, що рішення щодо припинення юридичної особи 
ухвалювалось не тільки без належного медичного, фінансового та соціально-
економічного обґрунтування. Наказ Міністра оборони України прийнятий по-
при глибоке обурення хворих, які сприйняли його як пряму загрозу здоров’ю 
і життю, за збереження якого постійно бореться високопрофесійний колектив 
санаторію.

Створений ще у 1837 році, нині санаторій є одним з провідних закладів Мі-
ністерства оборони України, із сучасною лікувально-діагностичною базою, де 
надається належна лікувальна, реабілітаційна та соціальна допомога військо-
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вослужбовцям, ветеранам війни і військової служби та членам їхніх сімей і 
який отримав визнання не тільки в країні, а й далеко за її межами.

Щорічно санаторій здійснює санаторно-курортне лікування 13–15 тисяч осіб 
зі складними захворюваннями хребта, опорно-рухової і нервової системи, на-
слідками травм головного та спинного мозку. Тут на власній базі, що дуже іс-
тотно, виконується до 2 тисяч складних хірургічних операцій. За останні роки 
близько 8 тисяч ветеранів-„афганців” отримали санаторно-курортне лікування.

Завдяки ефективному та сучасному менеджменту, запровадженому керівни-
цтвом санаторію, постійно покращується медичне лікування, розширюється 
коло послуг для пацієнтів, зростає якість харчування та транспортного забез-
печення.

Протягом останнього десятиріччя стрімко поліпшилась фінансова ефектив-
ність діяльності санаторію. Варто зазначити, що на час призначення ниніш-
нього генерального директора – Устюжаніна Віталія Петровича заборгованість 
санаторію перед державним бюджетом становила близько 600 тисяч гривень, 
яка наразі ліквідована. Зростають податкові відрахування. Якщо, наприклад, у 
2000 році вони становили 280 тисяч гривень, то у 2010 – 12,2 мільйона гривень. 
Збільшився і розмір середньомісячної заробітної плати працівників, який у по-
точному році становить близько 2,8 тисяч гривень.

Це дало змогу трудовому колективу у січні 2011 року прийняти рішення щодо 
виділення за рахунок чистого прибутку санаторію 154 путівок на загальну суму 
понад 1 мільйон гривень для лікування пільгових категорій Міністерства обо-
рони України. Це єдиний випадок за всю історію санаторно-курортної галузі 
України.

Санаторій готовий значно збільшити частку обслуговування пільгових кате-
горій громадян, зокрема військовослужбовців. Проте, як було з’ясовано Упо-
вноваженим з прав людини, належна договірна робота у цьому напрямі з боку 
керівництва відповідних підрозділів Міністерства оборони України не ведеться.

Військово-медичний департамент Міноборони досі не уклав щодо цього до-
говір на 2011 рік, а тому нині жоден військовослужбовець, ветеран війни чи 
військової служби з числа тих, які мають право на відповідні пільги, санаторно-
курортного лікування ще не отримав.

18 липня 2011 року на зборах, у яких взяли участь 680 із 815 членів тру-
дового колективу санаторію, обговорені положення наказу Міністра оборони 
України від 15 липня 2011 року №415. Збори визнали за необхідне, зокрема, 
до прийняття відповідних судових рішень не дозволяти ліквідаційній комісії 
будь-яких дій щодо припинення юридичної особи. Трудовий колектив рішуче 
виступив проти спроб звільнення з роботи нинішнього генерального директора 
державного підприємства Міністерства оборони України “Сакський централь-
ний військовий клінічний санаторій ім. М.І.Пирогова” Устюжаніна В.П., завдя-
ки діяльності якого лікувальний заклад досяг вагомих результатів.

Тому цілком обґрунтовано Господарський суд м. Києва 25 липня 2011 року 
за позовом первинної профспілкової організації санаторію прийняв ухвалу 
про призупинення дії зазначеного наказу Міністра оборони України.
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Уповноважений з прав людини вважає, що перепідпорядкування санато-
рію не розв’яже жодної з існуючих проблем у системі забезпечення прав 
військовослужбовців, ветеранів війни і військової служби, членів їхніх сімей 
на санаторно-курортне лікування, та негативно відіб’ється на стані за-
безпечення трудових прав членів колективу санаторію.

З урахуванням викладеного, з метою недопущення порушення права вій-
ськовослужбовців, ветеранів війни і військової служби, членів їхніх сімей на 
санаторно-курортне лікування, права на працю членів трудового колективу 
державного підприємства Міністерства оборони України “Сакський централь-
ний військовий клінічний санаторій ім. М.І.Пирогова”, керуючись статтями 
101, 102, 106 Конституції України, статтями 3, 13 та 15 Закону України “Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, 

ПРОШУ:
Вас як Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, вжити заходів 

щодо скасування наказу Міністра оброни України від 15 липня 2011 року №415 
“Про реорганізацію державного підприємства Міністерства оборони України 
“Сакський центральний військовий клінічний санаторій ім. М.І. Пирогова”, 
збереження цієї перлини санаторно-курортної галузі України як юридичної 
особи, його основних фондів, оборотних коштів, інших матеріальних і нема-
теріальних цінностей та забезпечити у такий спосіб конституційні права зазна-
чених категорій громадян України.

3.08.2011 р.  Н.Карпачова

Голові Державної 
пенітенціарної служби України 
О.В. Лісіцкову

ПОДАННЯ 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Про забезпечення права 
на охорону здоров’я та життя Юрія Луценка
Повідомляю, що Уповноваженим з прав людини здійснюється моніторинг ста-

ну додержання конституційних прав Ю.В. Луценка з часу взяття його під варту.
Під час відвідування Київського слідчого ізолятора та бесід з ув’язненим Юрі-

єм Луценком він неодноразово скаржився на погіршення стану свого здоров’я.
Моніторингом встановлено, що 28.05.2011 р. фахівцями Міністерства охо-

рони здоров’я України було проведено комісійне медичне обстеження Ю. Лу-
ценка, за результатами у нього виявлено пептичну виразку луковиці 12-палої 
кишки в активній фазі, стан після шлунково-кишкової кровотечі, ерозивний га-
стрит, постгеморагічну анемію.

При повторному огляді, проведеному 30.08.2011 р. зазначеними експертами 
МОЗ України, на підставі скарг хворого, анамнезу, даних об’єктивного обсте-
ження і результатів інструментальних методів дослідження у Ю. Луценка ви-
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явлено збільшення печінки і селезінки. Спеціалісти дійшли висновку про роз-
винення у нього цирозу печінки з явищами портальної гіпертензії і варикозом 
вен стравоходу, гепатолієнального синдрому.

За висновком фахівців Міністерства охорони здоров’я України, враховуючи 
прогресуючий стан захворювання Ю.Луценка, йому необхідне дообстеження і 
лікування в умовах спеціалізованого гастроентерологічного диспансеру.

До Уповноваженого з прав людини з клопотанням також звернулися народні 
депутати України щодо забезпечення хворому Юрію Луценку конституційного 
права на медичну допомогу шляхом госпіталізації у спеціалізовану клініку та 
проведення належного лікування.

Здійснюючи парламентський контроль за станом додержання прав людини, яка 
перебуває в ізоляції від суспільства, на належну медичну допомогу та охорону 
здоров’я, керуючись ст.3, 27, 49 та 101 Конституції України, а також ст.3, 13, 22 За-
кону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, 

ПРОШУ:
розглянути питання щодо організації невідкладного дообстеження та надан-

ня Ю.В. Луценку кваліфікованої медичної допомоги у медичних закладах Мі-
ністерства охорони здоров’я України.

У разі неможливості термінового вирішення зазначеного питання прошу пе-
ревести хворого до медичної частини Київського слідчого ізолятора та органі-
зувати надання йому усієї наявної в умовах цієї установи медичної допомоги.

Про прийняте рішення прошу повідомити Уповноваженого з прав людини.
02.09.2011 р.  Н.Карпачова

Заступнику Генерального  
прокурора України – 
прокурору Автономної 
Республіки Крим 
С.В. Моліцькому

ПОДАННЯ 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Про усунення брутальних порушень 
конституційних прав Устюжаніна В.П. 
на свободу та особисту недоторканність, 
охорону життя і здоров’я, належне 
виконання судових рішень
Відповідно до ст. 101 Конституції України, ст. 17 Закону України “Про Упо-

вноваженого Верховної Ради України з прав людини” здійснюється проваджен-
ня Уповноваженого за зверненнями трудового колективу державного підпри-
ємства Міністерства оборони України “Сакський центральний військовий клі-
нічний санаторій ім. Пирогова” та генерального директора цього підприємства 
Устюжаніна Віталія Петровича у справі про захист прав пільгових категорій 
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громадян України на санаторно-курортне лікування, права на працю членів 
трудового колективу, а також про порушення конституційних прав Устюжані-
на В.П. на свободу та особисту недоторканність.

Як встановлено, 30 вересня 2011 року заступником прокурора АР Крим пору-
шена кримінальна справа щодо Устюжаніна В. П. за ознаками злочинів, перед-
бачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, і в цей же день його було затримано.

Викликають подив доводи слідчого прокуратури Київського району м. Сім-
ферополя, викладені у поданні, погодженому з прокурором району, про обран-
ня Устюжаніну В.П. запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Так, право 
підозрюваного, передбачене ст. 63 Конституції України та ст. 43 КПК України, 
відмовитися давати показання стосовно себе, досудовим слідством розціню-
ється як наявність підстав для його арешту.

3 жовтня 2011 року Устюжаніну В.П. Київським районним судом 
м.Сімферополя, який погодився з подібними доводами слідства, було обрано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Рішенню Київського районного суду м. Сімферополя від 3.10.2011 апеляцій-
ною інстанцією 11.10.2011 була дана належна оцінка – змінено запобіжний за-
хід та відзначено, що при обранні Устюжаніну В.П. запобіжного заходу у ви-
гляді взяття під варту не повною мірою враховано вимоги ч.2 ст.29 Конституції 
України, п.1с) ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Колегією суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду 
АР Крим відповідно до ухвали від 11.10.2011 було вирішено ” ...змінити Устю-
жаніну Віталію Петровичу міру запобіжного заходу із взяття під варту на під-
писку про невиїзд, звільнивши його з-під варти негайно” .

Як встановлено представниками Уповноваженого з прав людини з виїздом 
до Сімферопольського слідчого ізолятора, зазначене рішення суду надійшло до 
слідчого ізолятора в цей же день близько 15 години 15 хвилин. Однак заступ-
ник начальника з оперативної роботи, виконувач обов’язків на той час началь-
ника ізолятора Міхеєв О.В., який особисто перевірив законність підготовлених 
працівниками СІЗО документів про звільнення Устюжаніна В.П., не дав вказів-
ки підлеглим працівникам випустити його за межі СІЗО, чим знехтував судове 
рішення.

Натомість в. о. начальника СІЗО Міхеєв О. В. надав дозвіл слідчому про-
куратури Київського району Шенгелії В.Г., який склав у приміщенні слідчого 
ізолятора із залученням як понятих працівників ізолятора Комарь Ю.В. і Ле-
вандровської О.Б. протокол про затримання Устюжаніна В. П., залишити СІЗО 
поза контрольно-пропускним пунктом на автомобілі разом із затриманим.

Омбудсман України вважає, що своїми діями слідчий прокуратури Ки-
ївського району м. Сімферополя Шенгелія В.Г. та в. о. начальника Сімфе-
ропольського СІЗО Міхеєв О. В. грубо порушили право Устюжаніна В. П. 
на свободу та особисту недоторканність, передбачене ст. 29 Конституції 
України, а також вимоги ст.124 Основного Закону України і ст. 403 КПК 
України щодо обов’язковості виконання судових рішень.
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Як убачається зі звернення Устюжаніна В.П. до Уповноваженого з прав лю-
дини, пред’явлення йому слідчим Шенгелією В.Г. протоколу про затримання 
передувало повідомленню чергового СІЗО про звільнення його судом з-під 
варти. Тобто затримання Устюжаніна В.П. проведено тоді, коли він ще був 
заарештованим.

Зважаючи на ці обставини, а також отриману в ході моніторингу інформацію 
про перебування слідчого Шенгелії В. Г. у приміщенні СІЗО, прибуття і помі-
щення Устюжаніна В. П. до ІТТ Сімферопольського міського управління мілі-
ції, вважаю необхідним звернути Вашу увагу на достовірність внесених до 
протоколу затримання Устюжаніна В.П. даних про час його затримання, а 
також на відповідність як дій слідчого, так і цього процесуального доку-
мента чинному законодавству.

Попри це судове рішення, прокуратурою Київського району повторно ініці-
йовано перед судом арешт Устюжаніна В.П. та наведено ті ж самі підстави для 
обрання такого запобіжного заходу.

Омбудсман України вважає, що зазначені дії підривають авторитет пра-
воохоронних і судових органів та є способом психологічного впливу на під-
озрюваних та обвинувачених з метою схилити їх до співпраці зі слідчими 
органами.

Привертає на себе увагу той факт, що слідчим вдруге не надано суду матері-
али, які характеризують особу Устюжаніна В.П. та всі відомості про стан його 
здоров’я. З цієї причини 13.10.2011 р. суд продовжив строк його затримання до 
21.10.2011 р.

Уповноважений з прав людини занепокоєна невиправданим затриманням 
Устюжаніна В.П., який є досвідченим керівником, має державні нагороди та 
відзнаки, звання “Заслужений лікар України”, раніше не судимий, одружений 
(дружина нещодавно перенесла хірургічну операцію). Устюжанін В. П. страж-
дає на серцево-судинне захворювання і в зв’язку з його загостренням йому на-
давалась невідкладна медична допомога в ізоляторі тимчасового тримання і в 
суді, а в медичній частині СІЗО він проходив стаціонарне лікування.

В рамках співпраці між Омбудсманом України та Генеральною прокурату-
рою України вважаю за необхідне поінформувати про наступне. Як засвідчив 
моніторинг Уповноваженого з прав людини, медична частина СІЗО забезпече-
на лише ліками, необхідними для надання невідкладної медичної допомоги. 
Впродовж поточного року у Сімферопольському СІЗО зареєстровано 16 смер-
тельних випадків серед ув’язнених (у 2010 році – 10 випадків), зокрема 6 ви-
падків, тобто 37%, внаслідок гострої серцево-судинної недостатності.

 Вищевикладене свідчить про неспроможність керівництва СІЗО забезпечити 
права ув’язнених на охорону здоров’я і життя, а перебування Устюжаніна В.П. 
в умовах ізоляції від суспільства створює пряму загрозу його здоров’ю і життю.

Таке поводження з Устюжаніним В.П. обмежує його право на охорону 
здоров’я та життя, свободу та особисту недоторканність і є жорстоким та 
неприпустимим, а також таким, що суперечить положенням статей 3 і 28, 
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29 Конституції України та ст.3 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод, згідно з якими людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю. Кожен має право на повагу до його гідності, ніхто не може 
бути підданий орстокому, нелюдському або такому, що принижує його гід-
ність, поводженню.

Вищевикладене свідчить про неналежне здійснення прокуратурою Автоном-
ної Республіки Крим прокурорського нагляду за виконанням судових рішень у 
кримінальних справах, додержанням конституційних прав ув’язнених, а також 
законів органами досудового слідства.

З урахуванням викладеного, керуючись статтями 3, 28, 29, 101 Конституції 
України, статтями 13, 15, 22 Закону України “Про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини”, Законом України “Про демократичний цивільний 
контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави”, 

ПРОШУ:
1) дати доручення про перевірку дотримання вимог чинного законодавства 

при затриманні Устюжаніна В. П. 11 жовтня 2011 року, достовірність внесених 
даних до протоколу про його затримання, а також вжити заходів прокурорсько-
го реагування стосовно всіх осіб, винних у допущених порушеннях;

2) вжити невідкладних заходів прокурорського реагування щодо усунення 
порушень прав Устюжаніна В. П. на охорону життя і здоров’я, свободу та осо-
бисту недоторканність та вирішити питання про обрання йому запобіжного за-
ходу, не пов’язаного з триманням під вартою.

17.10.2011 р.  Н.Карпачова

Голові Державної пенітенціарної 
служби України 
О.В. Лісіцкову

ПОДАННЯ 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Про усунення брутальних порушень 
у Сімферопольському слідчому ізоляторі 
конституційних прав ув’язнених на гідне 
поводження, охорону здоров’я і життя 
та належне виконання судових рішень
Відповідно до ст.101 Конституції України, Закону України “Про Уповнова-

женого Верховної Ради України з прав людини” здійснюється системний мо-
ніторинг стану дотримання конституційних прав і законних інтересів осіб, які 
перебувають в умовах ізоляції від суспільства.

Результати такого моніторингу, здійсненого Уповноваженим з прав людини у 
Сімферопольському слідчому ізоляторі, свідчать, що матеріально-побутове за-
безпечення і медичне обслуговування ув’язнених не відповідають вимогам ст. 
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11 Закону України “Про попереднє ув’язнення” . Мають місце факти бруталь-
ного порушення прав ув’язнених на охорону здоров’я та безпеку життя, вони 
тримаються в умовах, які принижують людську гідність, що за міжнародними 
стандартами розцінюється як знущання над людиною і вважається одним із ви-
дів катувань.

Так, станом на 14.10.2011 р. у Сімферопольському СІЗО трималося 1812 
ув’язнених, хоча максимальна кількість ліжко-місць для ув’язнених становить 
1709. У 53 камерах 97 ув’язнених не мають індивідуальних спальних місць, 
сплять по черзі або на підлозі. Крім того, на порушення вимог зазначеного За-
кону норма площі в камері для однієї особи замість належної 2,5 кв. м стано-
вить лише 2 кв. м.

На фоні цього спостерігається поширення різних захворювань серед 
ув’язнених, зокрема туберкульозу. У поточному році порівняно з аналогічним 
періодом минулого року в СІЗО вдвічі більше виявлено вперше хворих на ту-
беркульоз. У слідчому ізоляторі кількість хворих на активну форму туберку-
льозу за 9 місяців 2011 року становила близько 50 осіб. Однак кількість ліжко-
місць у туберкульозному блоці збільшено з 22 до 55 за рахунок двохярусних 
ліжок, що не може сприяти наданню ефективної фтизіатричної допомоги.

Як встановлено, медична частина СІЗО забезпечена лише ліками, необхідни-
ми для надання невідкладної медичної допомоги. Водночас начальник медич-
ної частини Черниш О. В. не володіє навіть інформацією про фактичну потребу 
в забезпеченні установи медичними препаратами.

У квітні 2011 року під час особистого прийому Уповноваженого з прав лю-
дини колишній ув’язнений Сімферопольського СІЗО Нечаєв О. О. повідомив 
про жахливі умови в медичній частині ізолятора, зокрема антисанітарію, від-
сутність необхідних ліків, а також надання медичної допомоги ув’язненим не 
медперсоналом, а наркозалежними ув’язненими, хворими на СНІД та ВІЛ-
інфікованими, які залучаються до встановлення крапельниць тощо.

Привертаю увагу, що впродовж поточного року у Сімферопольському СІЗО 
зареєстровано 16 смертельних випадків серед ув’язнених (у 2010 році – 10 ви-
падків), зокрема 6 випадків, тобто 37%, внаслідок гострої серцево-судинної не-
достатності.

Вищевикладене свідчить про неспроможність керівництва СІЗО забезпечити 
права ув’язнених на охорону здоров’я і життя та свідоме нехтування правами 
ув’язнених, гарантованими Конституцією України, Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних свобод, а також вимогами чинного законодавства.

Також звертаю увагу, що у Сімферопольському слідчому ізоляторі ма-
ють місце випадки невиконання вимог ст.124 Конституції України, відпо-
відно до яких судові рішення є обов’язковими до виконання на всій тери-
торії України.

Зокрема, йдеться про судове рішення стосовно ув’язненого у Сімферополь-
ському СІЗО Устюжаніна В. П., яке керівництвом ізолятора не було виконане.



291

Так, колегією суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного 
суду АР Крим відповідно до ухвали від 11.10.2011 р. було вирішено ” ...змінити 
Устюжаніну Віталію Петровичу міру запобіжного заходу із взяття під варту на 
підписку про невиїзд, звільнивши його з-під варти негайно” . Як встановлено 
представниками Уповноваженого з прав людини, зазначене рішення суду на-
дійшло до Сімферопольського СІЗО в цей же день близько 15 години 15 хви-
лин. Однак заступник начальника з оперативної роботи, на той час виконувач 
обов’язків начальника ізолятора, Міхеєв О. В., який особисто перевірив закон-
ність підготовлених працівниками СІЗО документів про звільнення Устюжані-
на В.П., не дав вказівки підлеглим працівникам випустити його за межі СІЗО, 
чим знехтував судове рішення.

Натомість в. о. начальника СІЗО Міхеєв О. В. надав дозвіл слідчому про-
куратури Київського району м. Сімферополя Шенгелії В. Г., який склав у при-
міщенні слідчого ізолятора із залученням як понятих працівників ізолятора Ко-
марь Ю.В. і Левандровської О. Б. протокол про затримання Устюжаніна В. П., 
залишити СІЗО поза контрольно-пропускним пунктом на автомобілі разом із 
затриманим.

О 16 годині до Сімферопольського СІЗО за дорученням Уповноваженого з 
прав людини прибув представник Омбудсмана України Фролов В.Г. з метою 
здійснення моніторингу дотримання конституційних прав ув’язнених, у т.ч. 
Устюжаніна В. П. Проте протягом півтори години він очікував дозволу від ке-
рівництва СІЗО потрапити на його територію, перебуваючи на вулиці у дощову 
погоду перед входом до КПП СІЗО.

Уповноважений з прав людини вважає, що зволікання керівництвом 
СІЗО з наданням можливості потрапити Фролову В. Г. до СІЗО було саме 
пов’язане з перебуванням на його території слідчого Шенгелії В. Г., який у 
цей час проводив повторне затримання Устюжаніна В. П.

Цими діями начальник СІЗО Міхеєв О. В. умисно перешкодив реалізації пред-
ставником Уповноваженого з прав людини своїх повноважень, передбачених 
ст. 11, п. 8 ст. 13 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини”, згідно з якими йому надано право за дорученням Уповноваже-
ного з прав людини відвідувати у будь-який час місця утримання затриманих, 
попереднього ув’язнення, установи відбування засудженими покарань та уста-
нови примусового лікування і перевиховання, психіатричні лікарні, опитувати 
осіб, які там перебувають, та отримувати інформацію щодо умов їх тримання.

 Омбудсман України вважає, що своїми діями в. о. начальника Сімфе-
ропольського СІЗО Міхеєв О. В. грубо порушив право Устюжаніна В. П. 
на свободу та особисту недоторканність, фактично передавши на території 
СІЗО звільнену судом людину слідчому Шенгелії В. Г. Це є брутальним по-
рушенням вимог ст. 124 Конституції України і ст. 403 КПК України щодо 
обов’язковості виконання судових рішень та ст. 20 Закону України “Про 
попереднє ув’язнення” щодо негайного звільнення ув’язненого з-під варти.
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Зважаючи на викладене та з метою захисту гарантованих Конституцією 
України, Загальною декларацією прав людини, Європейськими пенітенціарни-
ми правилами, іншими міжнародними правовими нормами і стандартами прав 
ув’язнених на життя і здоров’я, гідне поводження, належне виконання судових 
рішень, керуючись статтями 3, 28, 29, 101, 124 Конституції України, статтями 
13, 15, 22 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини”, 

ПРОШУ:
вжити невідкладних заходів реагування для усунення порушень конститу-

ційних прав ув’язнених у Сімферопольському слідчому ізоляторі;
вирішити питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності за-

ступника начальника Сімферопольського слідчого ізолятора з оперативної ро-
боти Міхеєва Олександра Вікторовича.

17.10.2011 р.  Н.Карпачова

Президентові України 
В.Ф. Януковичу

ПОДАННЯ 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Про прискорення ратифікації Угоди 
між Україною та Португальською 
Республікою про соціальне забезпечення

Відповідно до статей 55 та 101 Конституції України, Закону України “Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” здійснюється постій-
ний моніторинг Уповноваженого з прав людини за станом дотримання прав 
громадян України, які перебувають та працюють за кордоном. Неодноразові 
особисті зустрічі з українськими трудовими мігрантами, які працюють, зокре-
ма, в Португалії, засвідчують наявність гострих проблем їх соціального захис-
ту через відсутність двосторонніх міждержавних домовленостей у цій сфері.

У грудні 2007 року Уповноваженим з прав людини внесено подання Прем’єр-
міністрові України “Про дотримання та захист прав українських трудових мі-
грантів у Португальській Республіці”, у якому, зокрема, привернуто увагу щодо 
необхідності ініціювання та підписання відповідної Угоди з метою врегулю-
вання проблеми зарахування страхового стажу та визначення механізму нара-
хування пенсії після повернення трудових мігрантів в Україну.

З великою надією наші співвітчизники, які мешкають та працюють у Пор-
тугалії, сприйняли повідомлення, що 7 липня 2009 року в Лісабоні було під-
писано Угоду між Україною та Португальською Республікою про соціальне за-
безпечення. У квітні 2010 року Португальська сторона поінформувала Україну 
про завершення в Португалії внутрішньодержавних процедур, необхідних для 
вступу в дію зазначеної Угоди. Натомість в Україні такі процедури гальмують-
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ся, за більш ніж дворічний період Угоду не внесено на ратифікацію. Це викли-
кає справедливе обурення українських громадян, які через економічні негараз-
ди змушені заробляти на життя за кордоном, а також не сприяє їх поверненню 
на Батьківщину.

З огляду на викладене, керуючись статтями 101 та 106 Конституції України, 
статтями 13 та 15 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради Укра-
їни з прав людини”, 

ПРОШУ:
з метою захисту прав українських трудових мігрантів, а також сприяння їх 

поверненню в Україну дати доручення невідкладно внести на розгляд Верхо-
вної Ради України проект Закону України “Про ратифікацію Угоди між Украї-
ною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення” .

02.11.2011 р.  Н.Карпачова

Генеральному прокуророві України 
В.П. Пшонці

ПОДАННЯ 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Про усунення брутальних порушень 
конституційних прав підсудного Миколи Сталіна 
на охорону здоров’я, медичну допомогу і життя 
та належне виконання судових рішень
Відповідно до ст.101 Конституції України, ст.17 Закону України “Про Упо-

вноваженого Верховної Ради України з прав людини” здійснюється проваджен-
ня Уповноваженого з прав людини у справі про порушення права на охорону 
здоров’я підсудного Сталіна Миколи Пилиповича, який перебуває під вартою у 
Київському слідчому ізоляторі.

Ще у вересні 2010 року за висновком лікарів слідчого ізолятора Сталіну М.П. 
показано спеціалізоване оперативне лікування пахової кили та обстеження і 
консультація онколога у зв’язку з гемангіомою (пухлиною) 4 грудного хребця. 
У зв’язку з захворюванням його змушені постійно тримати в палаті медичної 
частини установи.

З приводу обстеження та проведення оперативного лікування Сталіна М.П. 
Київським слідчим ізолятором досягнуто домовленості з Київським інститутом 
нейрохірургії ім. академіка Ромаданова, що знаходиться за адресою: вул.Плато-
на Майбороди, 32.

У червні 2011 р. Шевченківським районним судом м. Києва, у провадженні 
якого перебуває кримінальна справа стосовно Сталіна В. П., прийнято рішен-
ня про направлення підсудного до зазначеної медичної установи для надання 
йому спеціалізованого лікування.

У зв’язку з тим, що зазначене рішення суду протягом тривалого часу не ви-
конувалося, 1 серпня 2011 р. за дорученням Уповноваженого з прав людини 
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направлено звернення до начальника ГУ МВС України в м.Києві Крикуна О. О. 
з проханням дати доручення командуванню полку конвойної служби ГУ МВС 
України в м.Києві щодо невідкладного конвоювання Сталіна В. П. до зазна-
ченого медичного закладу та його охорону на час проведення лікування. Але 
заступник начальника ГУ МВС України Пасльон О. В. листом від 12 серпня 
2011 р. №1/4617 повідомив, що до функцій полку конвойної служби міліції не 
входить охорона та конвоювання обвинувачених осіб, які утримуються у слід-
чих ізоляторах, у лікувальні заклади.

Вже понад два місяці полком конвойної служби міліції не виконується й пряме 
розпорядження Шевченківського районного суду м. Києва від 23.08.2011 р. про 
доставку підсудного Сталіна М. П. до Київського інституту нейрохірургії (ко-
пія відповіді суду додається). На звернення Київського слідчого ізолятора 10 
жовтня 2011 р. з цього питання командиром полку конвойної служби міліції 
Боровським С. Р. також відмовлено.

Таким чином, внаслідок невиконання керівництвом ГУ МВС України в м.Києві 
та підпорядкованими йому службами розпорядження Шевченківського районного 
суду підсудному Сталіну М.П. не надається необхідне кваліфіковане медичне об-
стеження та лікування, що може призвести до незворотного погіршення здоров’я 
ув’язненої людини, яка позбавлена можливості піклуватися про своє здоров’я.

Уповноважений з прав людини вважає, що таке поводження з хворими 
ув’язненими є брутальним порушенням гарантованих Конституцією Укра-
їни прав людини на життя та охорону здоров’я, вимог Загальної декларації 
прав людини, Європейських пенітенціарних правил, інших міжнародних 
правових норм і стандартів щодо поводження із заарештованими. Крім 
того, відповідно до практики розгляду Європейським судом з прав людини 
таке жорстоке поводження з ув’язненими є порушенням вимог ст.3 (кату-
вання) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Керуючись ст.101 Конституції України, п.3 ст.3, статтями 15, 22 Закону Укра-
їни “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, 

ПРОШУ:
вжити заходів щодо забезпечення конституційних прав людини на життя, 

здоров’я, гідне поводження та належну медичну допомогу під час перебуван-
ня в місцях попереднього ув’язнення, зокрема, конвоювання підсудного Сталі-
на М.П. до Київського інституту хірургії ім. академіка Ромаданова для прове-
дення невідкладної хірургічної операції та надання спеціалізованого лікування.

10.11.2011 р.  Н.Карпачова
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Прем’єр-міністрові України 
М.Я. Азарову

ПОДАННЯ 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Про усунення брутальних порушень 
конституційних прав ув’язнених на 
охорону здоров’я та медичну допомогу 
під час їх перебування у слідчих ізоляторах
Відповідно до ст.101 Конституції України та Закону України “Про Уповно-

важеного Верховної Ради України з прав людини” Уповноваженим з прав лю-
дини здійснюється парламентський контроль за додержанням конституційних 
прав ув’язнених на охорону здоров’я та медичну допомогу в закладах охорони 
здоров’я під час їхнього перебування у слідчих ізоляторах Державної пенітен-
ціарної служби України.

Моніторингом Уповноваженого з прав людини виявлені факти брутальних 
порушень конституційних прав людини на кваліфіковану медичну допомогу, 
внаслідок відмови ув’язненим, які страждають на тяжкі хронічні захворювання 
та у зв’язку з цим потребують обстеження чи лікування в закладах Міністер-
ства охорони здоров’я, що Уповноважений з прав людини вважає витонченим 
способом катувань і знущань над людиною.

Провадженням Уповноваженого з прав людини встановлені непоодинокі ви-
падки зволікання правоохоронців та суддів, у провадженні яких перебували кри-
мінальні справи стосовно хворих ув’язнених, у наданні дозволів на вивезення 
їх до медичних закладів охорони здоров’я, а також тривале неконвоювання їх 
до закладів охорони здоров’я навіть за наявності таких дозволів. Трапляються 
навіть випадки, коли конвоювання таких осіб до лікувальних закладів охорони 
здоров’я перекладається підрозділами кримінально-виконавчої системи на кон-
войну службу МВС України і навпаки.

Як свідчить моніторинг Уповноваженого з прав людини, відповідних до-
зволів від слідчих чи суддів ув’язнені чекають інколи роками, а дехто й по-
мирає чи стає інвалідом через неотримання вчасно медичної допомоги.

І навіть отримавши такий дозвіл, хворому іноді доводиться знову чекати 
поки його доставлять до спеціалізованого медичного закладу.

Так, ув’язнений Олександр Ільченко чотири місяці очікував дозволу слідчо-
го Черкаського облуправління міліції на конвоювання для проведення невід-
кладної хірургічної операції. Отримавши дозвіл, конвойна служба протягом ще 
двох місяців також зволікала з доставкою його до медичного закладу. Лише 
після втручання Обмудсмана України людину було звільнено з-під варти й не-
відкладно прооперовано.

Онкохвора 40-річна Ганна Афанасьєва, яка майже рік очікувала відповідного 
дозволу слідчого прокуратури м.Києва, лише після подання Уповноваженого з 
прав людини Генеральному прокуророві України та особистої зустрічі з Міні-
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стром внутрішніх справ України у березні 2011 р. була обстежена та терміново 
прооперована лікарями Київського онкологічного центру.

Попри дозвіл Шевченківського районного суду м.Києва, з червня 2011 р. із 
Київського слідчого ізолятора до Київського інституту нейрохірургії не достав-
ляється підсудний Микола Сталін, якому за висновком лікарів показано спеці-
алізоване оперативне лікування пахової кили, обстеження і консультація онко-
лога у зв’язку з гемангіомою (пухлиною) 4 грудного хребця.

З липня й до цього часу чекає дозволу судді Печерського районного суду 
м.Києва Вовка С.В. ув’язнений Київського слідчого ізолятора Валерій Іващен-
ко, якому комплексним медичним обстеженням, проведеним на підставі ухвали 
цього суду, рекомендоване планове лікування у неврологічному відділенні. І 
це при тому, що судді відомо про відсутність у штатному розписі медчастини 
слідчого ізолятора посади лікаря-невропатолога.

15 вересня 2011 р. у Київській міській лікарні №9, так і не дочекавшись рі-
шення Шевченківського районного суду м.Києва щодо зміни їй запобіжного 
заходу на інший, не пов’язаний з триманням під варту, померла 28-річна Олек-
сандра Робейко. Клопотання Київського слідчого ізолятора у зв’язку з погір-
шенням стану здоров’я цієї молодої людини судом просто проігноровано.

У ході здійснення проваджень Уповноваженому з прав людини стало відо-
мо, що на виконання доручення Уряду від 05.08.2011 р. №178074/13/1-10 Дер-
жавною пенітенціарною службою України підготовлено проект спільного на-
казу Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров’я України 
“Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я Державної 
кримінально-виконавчої служби України з державними закладами охорони 
здоров’я з питань надання медичної допомоги особам, узятим під варту” 
(далі – Порядок), який на даний час знаходиться на погодженні у Міністерстві 
юстиції України.

Вивчивши даний документ, Уповноважений з прав людини змушена кон-
статувати, що він містить ряд положень, які порушують конституційні права 
хворої ув’язненої людини на отримання своєчасного і необхідного кваліфіко-
ваного медичного обстеження та лікування в закладах Міністерства охорони 
здоров’я України з приводу хронічних захворювань, що може призвести до не-
зворотного погіршення здоров’я ув’язненої людини, яка в умовах ізоляції від 
суспільства позбавлена можливості піклуватися про своє здоров’я. А окремі з 
них не врегульовані взагалі.

Насамперед це запровадження так званих дозволів особи або органу, в 
провадженні яких знаходиться кримінальна справа хворого, на допуск до 
хворого обраного ним лікаря та направлення його до обраного закладу охо-
рони здоров’я (п.2.4), залучення лікарів-фахівців закладів охорони здоров’я 
до консультацій щодо встановлення діагнозу у випадках, коли лікарі медич-
ної частини слідчого ізолятора не можуть самостійно поставити його 
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(п.2.9) та проведення обстежень, які потребують вивезення осіб, узятих 
під варту, до закладів охорони здоров’я (п.2.8).

На глибоке переконання Уповноваженого з прав людини, впровадження реко-
мендованих Порядком “дозволів” та таке поводження з хворими ув’язненими не 
тільки суперечить гарантованим статтями 27 та 49 Конституції України правам лю-
дини на життя, охорону здоров’я та надання своєчасної і кваліфікованої медичної 
допомоги, а й на всі сто відсотків робить хвору ув’язнену людину залежною від 
особи або органу, у провадженні яких перебуває її справа. Нерідко такі дозволи 
отримуються в обмін на свідчення, які потрібні слідству. Про практику надан-
ня “дозволів” та їх виконання свідчить також моніторинг Уповноваженого з прав 
людини, що зазначалося на конкретних прикладах у численних поданнях.

З огляду на це Уповноважений з прав людини вважає, що надання планової 
та консультативної допомоги особам, узятим під варту, має здійснюватися не 
шляхом отримання “дозволів”, а на тих же засадах, що й надання невідкладної 
медичної допомоги (п.п. 2.5 та 2.6 Порядку), тобто шляхом доставлення хворо-
го до потрібного закладу охорони здоров’я та повідомлення про це органу, за 
яким ця особа рахується.

Крім того, Уповноважений з прав людини зазначає, що даним документом 
зовсім не передбачено одне з найголовніших питань – надання зазначеній кате-
горії осіб “планового” лікування в закладах охорони здоров’я.

Уповноважений з прав людини вважає, що таке поводження з хворими 
ув’язненими є брутальним порушенням гарантованих Конституцією Укра-
їни прав людини на життя та охорону здоров’я, вимог Загальної деклара-
ції прав людини, Європейських пенітенціарних правил, інших міжнародних 
правових норм і стандартів щодо поводження із заарештованими. Зре-
штою, взятих під варту людей поміщають до слідчих ізоляторів з метою 
здійснення слідства, а не для того, щоб у цих установах вони втрачали 
здоров’я або знаходили свою смерть.

Зважаючи на викладене, керуючись ст.101 Конституції України, п.3 ст.3, 
статтями 15, 22 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини”, 

ПРОШУ:
з метою забезпечення конституційних прав людини на життя, здоров’я, гідне 

поводження та належну медичну допомогу під час перебування в слідчих ізо-
ляторах дати доручення Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству 
юстиції України і Державній пенітенціарній службі України розглянути та вра-
хувати пропозиції Уповноваженого з прав людини щодо встановлення чіткого 
нормативного порядку надання ув’язненим планової та консультативної допо-
моги в закладах Міністерства охорони здоров’я, а також залучення для цього їх 
фахівців.

18.11.2011 р.  Н.Карпачова
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Генеральному прокуророві України 
В.П. Пшонці

ПОДАННЯ 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Про запобігання торгівлі дітьми 
та іншим порушенням прав людини 
при застосуванні допоміжних 
репродуктивних технологій 
у медичних закладах України
Відповідно до Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради Украї-

ни з прав людини” здійснюється постійний моніторинг Уповноваженого з прав 
людини за станом забезпечення прав дитини в Україні.

У Спеціальній доповіді Уповноваженого “Стан дотримання та захисту прав 
дитини в Україні”, яка була представлена Верховній Раді України 22 грудня 
2010 року, зазначалося, зокрема, про необхідність подолання такого ганебного 
явища, як торгівля дітьми.

Результати проваджень Уповноваженого з прав людини за окремими справа-
ми свідчать про використання для завуальованої торгівлі дітьми сучасних ре-
продуктивних технологій, зокрема сурогатного материнства, що є новим 
викликом для України.

Так, в суспільстві набула резонансу інформація про вивезення з України у 
березні 2010 року до Королівства Бельгія дворічного хлопчика на ім’я Самю-
ель. Розслідуванням у кримінальній справі, порушеній за фактом намагання 
незаконно переправити через кордон цю дитину, проведеним УСБ України у 
Львівській області, встановлено: 24 листопада 2008 року громадянкою України 
Біленко Наталією Іванівною було народжено дитину на замовлення громадя-
нина Королівства Бельгія Гілена Лорана шляхом застосування допоміжних 
репродуктивних технологій – сурогатного материнства.

Репродуктивні технології були застосовані Харківським центром репродук-
ції людини “Сана-Медіа” за відсутності подружжя, яке мало б медичні показан-
ня для лікування безпліддя методом сурогатного материнства. Саме за медич-
ними показаннями відповідно до українського законодавства повнолітні жінки 
або чоловіки мають право на проведення щодо них лікувальних програм допо-
міжних репродуктивних технологій. При цьому сутність сурогатного материн-
ства полягає в тому, що жінка за допомогою допоміжних репродуктивних тех-
нологій погоджується виносити і народити дитину для подружньої пари, що 
не може за станом здоров’я мати дітей. Походження дитини, народженої в 
результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, регулюється 
статтею 123 Сімейного кодексу України. У разі перенесення в організм іншої 
жінки ембріона людини, зачатого подружжям у результаті застосування допо-
міжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя.
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Водночас розслідуванням встановлено, що Гілен Лоран перебуває в зареє-
строваному шлюбі з особою чоловічої статі, що дозволяється законодавством 
Бельгії, але Конституцією України такі шлюби не визнаються.

Медустанова “Сана-Медіа” за заявою Г. Лорана уклала з ним договір, згід-
но з яким медичним показанням для проведення операції визначено “відсут-
ність статевого партнера”, хоча в діючому на той час Наказі Міністра охорони 
здоров’я від 4 лютого 1997 р. №24, яким наданий вичерпний перелік медичних 
показань, що надають право застосовувати лікування безпліддя методом суро-
гатного материнства, це не передбачено. Г. Лоран уклав одноособово договір з 
громадянкою України Біленко Н.І., якій проведена операція із застосуванням 
його сперми і яйцеклітини невідомої жінки-донора.

24 листопада 2008 р. у спеціалізованому міському будинку №5 м. Харкова Бі-
ленко Н.І. народила хлопчика. 27 листопада 2008 р. батьками дитини були заре-
єстровані Біленко Наталія Іванівна – громадянка України і громадянин Бельгії 
Гілен Лоран Ж.П. відповідно до ст.125 Сімейного кодексу України – як батьки, 
які не перебувають у зареєстрованому шлюбі.

У подальшому батько дитини звернувся до суду з позовною заявою про по-
збавлення матері батьківських прав, а також надав до позову нотаріально за-
вірену заяву матері про добровільну відмову від батьківських прав стосовно 
Самуеля Лорана.

29 січня 2009 року рішенням Красноградського міського суду Харківської 
області за участю представників позивача і відповідача, без участі проку-
рора і представника органу опіки та піклування зазначений позов був задо-
волений і двомісячне немовля, Самюель Гілен, передане на виховання батько-
ві – Гілену Лорану за місцем його проживання.

Відповідно до Закону України “Про громадянство України” хлопчик за наро-
дженням набув громадянства України. До моменту вивезення дитина виховува-
лась у сім’ї сторонньої особи похилого віку, яка мешкала у смт Мала Данилівка 
Харківської області, і також у комунальному дитячому будинку №1 м. Львова, 
а також у адвоката, якому Самюеля передано на підставі довіреності батька. 
Після проведення експертного дослідження, яким було підтверджено, що Гілен 
Лоран Ж.П. є біологічним батьком Самюеля, судом Королівства Бельгія дитина 
визнана громадянином цієї держави і вже у дворічному віці 26 лютого 2011 р. 
року за довіреністю батька у супроводі дорослої особи вивезена з території 
України.

Перевіркою також встановлено, що медустанова “Сана-Медіа” надавала ана-
логічні послуги й іншим іноземним громадянам чоловічої статі, у медичних 
документах яких зазначено показання до застосування допоміжних репродук-
тивних технологій – “відсутність статевого партнера” . При цьому не виклю-
чається, що допомогу в пошуках можливих сурогатних матерів надавало при-
ватне інформаційне підприємство “Ла Фіта Феліче”, як у випадку з Біленко Н.І.

Попри перелічені порушення, прокуратурою Київського району м. Харкова 
за результатами перевірки матеріалу, виділеного з кримінальної справи №2020, 
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яка розслідувалася у Львівській області СВ УСБУ, винесена постанова про від-
мову в порушенні кримінальної справи щодо посадових осіб Медцентру “Са-
на-Медіа” за відсутністю в їхніх діях складу злочину (на підставі п.2 ст.6 КПК 
України).

Законність дій приватного інформаційного підприємства “Ла Фіта Феліче” 
щодо допомоги в пошуку можливих сурогатних матерів не перевірялася.

У провадженні Уповноваженого з прав людини є й інші справи щодо захисту 
прав дитини та прав біологічних батьків дитини, які пов’язані із недостатнім 
нормативно-правовим регулюванням правовідносин у сфері допоміжних репро-
дуктивних технологій. Так, у 2007 році дипустановою США було припинено 
виїзд громадянки цієї держави Руйнон Джанет з дитиною, народженою за дого-
вором громадянкою України в одній із клінік нашої країни. Згодом кримінальну 
справу, порушену стосовно громадянки США, було закрито, Руйнон Д. виїхала 
на батьківщину, залишивши дитину в Україні. Дитина двічі передавалася під 
опіку громадянам України, з якими у неї не було родинних зв’язків. Питання 
позбавлення американських громадян батьківства та усиновлення дитини в 
Україні, що відповідало найкращому забезпеченню її прав, було вирішено лише 
2011 року за безпосереднього втручання Уповноваженого з прав людини.

У нашій країні на початок 2011 року функціонувало 32 медичних заклади 
(клініки і центри), якими з дозволу Міністерства охорони здоров’я України за-
стосовуються методи репродуктивних технологій у сфері народження дітей, з 
них 5 – державні, решта – приватні, що мають ліцензії МОЗ. Зазначеним ме-
дичним установам надано право надавати платну медичну допомогу грома-
дянам України і іноземцям при лікуванні безпліддя, з застосуванням допо-
міжних репродуктивних технологій. Прокурорськими перевірками у 2010 р. 
вже були виявлені порушення законодавства в діяльності таких медичних уста-
нов, зокрема у містах Одесі, Києві, Львові.

Вищезазначене свідчить, що в умовах зростання бідності існує реальна за-
гроза поширення в Україні сурогатного материнства передусім з метою задово-
лення потреб іноземних громадян. Тим більше, що пошук жінок здійснюється 
через Інтернет. Деякі з них через матеріальну скруту готові укласти платний 
договір, тобто, по суті, здати своє тіло в оренду і потім розпорядитися наро-
дженою дитиною як товаром.

З метою запобігання торгівлі дітьми та іншим порушенням прав людини при 
застосуванні допоміжних репродуктивних технологій у медичних закладах 
України, керуючись статтею 101 Конституції України, статтями 3, 13 та 15 За-
кону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, 

ПРОШУ:
перевірити законність прийнятих рішень у справі про народження із застосу-

ванням допоміжних репродуктивних технологій дитини, зареєстрованої на ім’я 
Самюель Лоран, та вивезення її з території України; 

організувати перевірку додержання вимог чинного законодавства в медич-
них установах, які надавали послуги іноземним громадянам з застосуванням 



301

репродуктивних допоміжних технологій по народженню дітей українськими 
жінками;

зобов’язати нижчестоящих прокурорів посилити нагляд за додержанням за-
конодавства щодо захисту прав дітей, народжених з застосуванням репродук-
тивних технологій, та на охорону здоров’я сурогатних матерів;

вжити заходів щодо обов’язкової участі прокурора в судових засіданнях під 
час розгляду справ щодо позбавлення батьківських прав та усиновлення укра-
їнських дітей-сиріт.

05.12.2011 р.  Н.Карпачова

Голові Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України  
І.Л. Самсіну

ПОДАННЯ 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Про порушення суддями Шевченківського районного  
суду м.Києва Ткаленко Т.В. та Осауловим А.А. прав  
Олександри Робейко на охорону життя і здоров’я,  
свободу та особисту недоторканність та розгляд  
справи упродовж розумного строку
Відповідно до ст.101 Конституції України, ст.17 Закону України “Про Упо-

вноваженого Верховної Ради України з прав людини” здійснюється проваджен-
ня Уповноваженого про порушення конституційних прав 28-річної ув’язненої 
Олександри Олегівни Робейко.

Провадженням у цій справі встановлено, що Робейко О.О. 29 березня 2010 
року була затримана слідчим Шевченківського РУ ГУ МВС України в м.Києві 
за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка) КК Укра-
їни. Відповідно до постанови судді Шевченківського районного суду м.Києва 
Кравця Д.І. від 1 квітня 2010 року (справа № 4-933/10) стосовно Робейко О.О. 
обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. “Це рішення вмотивовано 
наявністю достатніх підстав вважати, що підозрювана у вчиненні тяжкого зло-
чину може ухилитися від слідства та суду, виконання процесуальних рішень, 
перешкодити встановленню істини у справі, продовжити злочинну діяльність” 
. 

Водночас, як убачається з постанови суду, суддя Кравець Д.І., взагалі не до-
слідив обставини, що стосувались стану здоров’я підозрюваної, чим істотно 
порушив вимоги ст.150 КПК України. Проте, як встановлено, на момент помі-
щення до слідчого ізолятора Робейко О.О. мала ряд тяжких хронічних захворю-
вань, зокрема вірусний гепатит С, ВІЛ-інфекцію, полінаркоманію, туберкульоз 
легенів. 
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З 28 травня 2010 року до 12 вересня 2011 року, тобто майже півтора року, 
кримінальна справа за обвинуваченням Робейко О.О. у вчиненні одного злочи-
ну, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, та Робейка О.А. – у вчиненні чотирьох 
аналогічних злочинів (справа № 1-210/11) перебувала у провадженні Шевчен-
ківського районного суду м.Києва. З часу прийняття до провадження кримі-
нальної справи до червня 2011 року (протягом року!) суддею ТкаленкоТ.В. 
проведено лише 4 судових засідання за участю Робейко О.О. з перервами між 
засіданнями по 2–3 місяці. З червня 2011 року справу було передано іншому 
судді цього ж суду – Осаулову А.А.

Суддею Ткаленко Т.В. було допущене невиправдане зволікання з розглядом 
кримінальної справи, зважаючи на те, що суддею цього ж суду Осауловим А.А. у 
зазначеній справі проведено дослідження доказів відповідно до ч.3 ст.299 КПК 
України і вирок постановлено після двох судових засідань. Такими діями 
суддя Ткаленко Т.В. порушила вимоги ст.6 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод щодо необхідності розгляду справ у розумні строки.

Тривалий розгляд кримінальних справ щодо осіб, які перебувають під 
вартою, завдає моральних страждань людині, порушує її конституційне 
право на свободу, особисту недоторканність та гідне поводження, що су-
перечить нормам національного та міжнародного права.

Останні вісім місяців Робейко О.О. знаходилась у протитуберкульозному 
ізоляторі медичної частини СІЗО з діагнозом: рецидивний туберкульоз обох 
легень, ВІЛ-інфекція, 4 клінічна стадія, хронічний гепатит змішаного ґенезу 
(вірусний С та токсичний). У зв’язку з погіршенням стану здоров’я підсудна 
Робейко О.О. не була конвойована на судове засідання 8 серпня 2011 року, про 
що судді Осаулову А.А. надавалась відповідна довідка адміністрацією Київ-
ського слідчого ізолятора. 

Однак ця інформація, а також клопотання керівництва Київського СІЗО від 
15.08.2011 про зміну тяжко хворій Робейко О.О. запобіжного заходу на інший, 
не пов’язаний з триманням під вартою, у якому акцентувалась увага на тенден-
ції до погіршення стану ув’язненої і можливого летального наслідку, залиши-
лись без реагування суду. 

Натомість 12 вересня 2011 р. суддя Осаулов А. А. провів судове засідання і 
оголосив вирок, попри те, що Робейко О.О. була доставлена до суду в супроводі 
лікаря, а при погіршенні її стану здоров’я там же надавалась симптоматична 
допомога бригадою швидкої медичної допомоги. Відповідно до вироку Робей-
ко О.О. засуджена до 3 років і 2 місяців позбавлення волі (половину призна-
ченого строку покарання вона відбула в очікувані судового рішення!). По 
прибутті до Київського СІЗО Робейко О.О. була госпіталізована до Київської 
міської клінічної лікарні № 9, де через три дні померла.

Уповноважений з прав людини вважає, що судді Шевченківського ра-
йонного суду м.Києва Ткаленко Т. В. та Осаулов А. А. неналежним вико-
нанням своїх посадових обов’язків при розгляді справ стосовно Робейко 
О.О. порушили присягу судді. Цими діями судді знехтували вимогами ста-
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тей 3, 29 Конституції України та статей 5, 6 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод, згідно з якими людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, особиста свобода, недоторканність і безпека визнаються 
в Україні найвищою соціальною цінністю, а також щодо розгляду справи 
упродовж розумного строку. Таке ставлення до людини підриває авторитет 
правосуддя в Україні.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.101 Конституції України, статей 
3, 13, 15 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини”, ст.84 Закону України “Про судоустрій та статус суддів”, 

ПРОШУ:
– перевірити стан виконання суддями Шевченківського районного суду 

м.Києва Ткаленко Т.В. та Осауловим А.А. посадових обов’язків і присяги судді, 
вимог статей 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
при розгляді справ стосовно Робейко О.О.;

– за наявності підстав притягнути до дисциплінарної відповідальності суд-
дів, які допустили порушення прав Робейко О.О. 

Про вжиті заходи прошу поінформувати Уповноваженого з прав людини.
15.12.2011 р. Н.Карпачова

Міністру закордонних справ України  
К.І. Грищенку

ПОДАННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Про захист права вихідця з України Івана Телегуза  
на своєчасний та об’єктивний розгляд його заяви про  
набуття громадянства України за народженням
Повідомляю, що відповідно до пункту 1 частини 3 ст.17 Закону України “Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” здійснюється прова-
дження Уповноваженого з прав людини у справі про захист права на життя 
вихідця з України, особи без громадянства Івана Телегуза, засудженого до 
страти у штаті Віргінія США.

У 2006 р. суд виніс йому згаданий обвинувальний вирок за замовлення вбив-
ства громадянки США, матері його малолітньої дитини. 

Водночас, на думку правозахисних організацій “Reprieve” та “Virginia Capital 
Representation”, які борються за скасування смертної кари у світі і здійснюють 
представництво інтересів І. Телегуза, під час розгляду його кримінальної спра-
ви у суді штату Віргінія мали місце численні процесуальні порушення. Вирок 
базувався лише на обвинувальних показаннях осіб, які безпосередньо здійсни-
ли вбивство і завдяки цим показанням отримали значне пом’якшення покаран-
ня. Недостатньо професійний захист не дозволив належним чином представи-
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ти інтереси І. Телегуза у суді. Крім цього, оскільки засуджений є особою без 
громадянства, жодна держава не сприяла захисту його права на життя.

За інформацією організації “Reprieve”, 2 серпня 2011 р. Окружний суд За-
хідного федерального округу штату Віргінія відхилив скаргу І. Телегуза на зга-
дане рішення суду. Наразі апеляційна скарга І. Телегуза перебуває на розгляді 
Федерального апеляційного суду. У разі відмови у її задоволенні дата страти 
має бути призначена протягом наступних шести місяців та може відбутися 
вже у березні 2012 р. У штаті Віргінія страта засуджених відбувається за допо-
могою смертельної ін’єкції. 

Стаття 27 Конституції України гарантує кожній людині невід’ємне право на 
життя. Наша держава є учасницею Протоколів №№6, 13 до Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод 1950 р. Важливо також, що Україна має 
позитивний досвід захисту громадян України, засуджених до смертної кари за 
кордоном, зокрема, у відомій справі Вікторії Мамонтової. 

На переконання Уповноваженого з прав людини, неспростовним аргумен-
том на користь скасування смертної кари є вірогідність судової помилки і 
неможливість її виправити. Так, за офіційною статистикою, 139 осіб, за-
суджених до смертної кари у США, починаючи з 1973 р., на сьогодні ви-
правдані. 

За допомогою свого адвоката Елізабет Пайфер І.Телегуз уперше звернувся 
до консульського відділу Посольства України у США із заявою про оформ-
лення набуття громадянства України за народженням ще 25 жовтня 2010 р. 
(!), подавши відповідні документи. У лютому 2011 р. правозахисна організа-
ція “Virginia Capital Representation” повторно подала до згаданої консульської 
установи доопрацьований пакет документів.

5 квітня 2011 р. МЗС України поінформувало Уповноваженого з прав людини 
про те, що з огляду на відсутність документів, які посвідчували б неналежність 
І. Телегуза до громадянства будь-якої країни, Посольство України у США звер-
нулося (вочевидь, у лютому або березні) до Державного департаменту США за 
документальним підтвердженням або спростуванням факту надання І.Телегузу 
громадянства США. Протягом більше шести місяців (!) жодної інформації 
про результати зазначеного запиту Посольства України не надходило ані Упо-
вноваженому з прав людини, ані І.Телегузу чи його адвокатам.Наразі невідомо, 
чи направлялися Посольством повторні запити до Державного департаменту 
або до інших державних установ США з цього питання. У будь-якому разі важ-
ко повірити, що відповідні державні органи США, враховуючи рівень розвитку 
інформаційних технологій цієї країни, протягом більш ніж півроку не могли 
визначити, чи є І.Телегуз громадянином Сполучених Штатів Америки.

З моменту подання першої заяви І.Телегуза про оформлення набуття грома-
дянства України за територіальним походженням (жовтень 2010 р.) представ-
ники організацій “Reprieve” і “Virginia Capital Representation”, американські 
адвокати скаржаться на зволікання з боку Консульського відділу Посоль-
ства України у США під час розгляду заяви І.Телегуза про оформлення 
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набуття громадянства України за народженням, недоступність працівників 
цієї консульської установи, непрозорість процедури, вимоги щодо подання 
нових документів під час кожного звернення до консульської установи (за-
мість того, щоб одразу надати чіткий перелік документів, що вимагаються), 
відсутність відповідей на письмові звернення та звернення електронною 
поштою, грубе поводження.

Слід узяти до уваги, що І.Телегуз перебуває у місцях позбавлення волі, що 
значною мірою обмежує його можливості в частині отримання і надання будь-
яких документів.

За інформацією МЗС України та консульського відділу Посольства України 
у США, зараз від І.Телегуза вимагають подання нової (вже третьої!) заяви про 
оформлення набуття громадянства України за народженням.Водночас термін 
дії картки постійного мешканця (Permanent Resident Card) І.Телегуза, одного 
з наявних у нього документів, що посвідчують особу, сплинув 02.05.2011 р., і 
поновлення цього документа, вочевидь, є неможливим у зв’язку з позбавлен-
ням зазначеного вихідця з України імміграційних привілеїв (статусу постійно-
го мешканця) через притягнення до кримінальної відповідальності. На момент 
подання заяви у лютому 2011 р. картка постійного мешканця була дійсною. 
Натомість у І.Телегуза є дійсне посвідчення водія №9978446 (термін дії до 
17.11.2012 р.), яке у США також є посвідченням особи. Слід зазначити, що по-
дання цього документу не вимагалося від І.Телегуза під час подання заяв 
про набуття громадянства України.

МЗС України обґрунтовує вимоги щодо оформлення І. Телегузом третьої за-
яви тим, що документи, подані у лютому 2011 р., не відповідають вимогам, 
встановленим законодавством України. Так, МЗС України стверджує, що у 
США картка постійного мешканця (Permanent Resident Card) не є документом, 
що посвідчує особу іноземця чи особи без громадянства.

З цим важко погодитись, адже на зворотному боці картки постійного мешка-
ця зазначено: “Особі, яка посвідчується цим документом, дозволено працю-
вати та проживати у США” («The person identified by this card is authorised to 
work and reside in the US “). 

Якщо провести аналогію із законодавством України, відповідно до пункту 17 
ст.1 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” 
в новій редакції від 22.09.2011 р. (набуває чинності з 25.12.2011 р.) “посвідка 
на постійне проживання – документ, що посвідчує особу іноземця або особи 
без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні” . 

Крім цього, відповідно до частини другої пункту 99 Порядку провадження 
за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийня-
тих рішень, затвердженого Указом Президента України від 27.03.2011 р. №215 
(із змінами та доповненнями), “якщо під час перевірки буде встановлено, що 
подані заявником документи не оформлені відповідно до вимог законодавства 
України, дипломатичне представництво чи консульська установа України не 
пізніш як у місячний строк з дня надходження документів повертає їх заяв-
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никові для усунення недоліків” . Згідно з частиною шостою пункту 99 Порядку 
“рішення про оформлення набуття особою громадянства України або про від-
мову у задоволенні клопотання про оформлення набуття особою громадянства 
України приймається не пізніш як у місячний строк з дня надходження до-
кументів” .

У випадку І.Телегуза консульський відділ Посольства України у США в лю-
тому 2011 р. прийняв його заяву про оформлення набуття громадянства Украї-
ни за народженням і відповідні документи й у листопаді 2011 р. (через 9 міся-
ців!) в порушення місячного терміну, визначеного вищезгаданим Поряд-
ком, вирішив повернути їх для усунення недоліків (“відсутність документа, що 
посвідчує особу”, про що зазначалося вище).

Зволікання із розглядом клопотання І.Телегуза про оформлення набут-
тя громадянства України за народженням позбавляє цю людину можливого 
дипломатичного захисту з боку нашої держави і, зрештою, захисту його права 
на життя.

Відповідно до ст.15 Загальної декларації прав людини “кожна людина має 
право на громадянство” . Згідно зі ст.4 Європейської конвенції про громадян-
ство 1997 р., учасницею якої є Україна, наша держава зобов’язалася сприяти 
подоланню безгромадянства, а також забезпечити, щоб заяви стосовно набуття 
її громадянства розглядалися упродовж розумного терміну (ст.10 Конвенції).

У зв’язку з вищевикладеним, керуючись ст.101 Конституції України, статтями 
3, 13 і 15 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини”, а також враховуючи особливий гуманітарний вимір даної справи,

ПРОШУ:
з метою запобігання порушенню права на життя вихідця з України І.Телегуза 

дати доручення щодо якнайскорішого завершення процедури розгляду по суті 
його заяви про оформлення набуття громадянства України за народженням.

16.12.2011 р.  Н.Карпачова

Президентові України 
В.Ф. Януковичу

ПОДАННЯ 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Щодо забезпечення конституційного 
права на житло дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
та осіб з їх числа
Відповідно до статті 101 Конституції України, Закону України “Про Уповно-

важеного Верховної Ради України з прав людини” здійснюється постійний мо-
ніторинг Уповноваженого з прав людини стану забезпечення конституційного 
права на житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а 
також осіб з їх числа.
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У поданні Уповноваженого з прав людини Президентові України “Щодо за-
хисту соціальних прав дітей з малозабезпечених сімей, сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування” від 26 травня 2010 року приверталася увага 
глави держави до цього питання. Зроблені певні кроки щодо розв’язання жит-
тєво важливої для згаданої категорії дітей проблеми, а саме: 1 липня 2010 р. 
Верховною Радою України прийнятий Закон України “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо захисту житлових прав дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа)”, яким 
передбачена постановка на квартоблік таких дітей з 16 років.

Водночас до Уповноваженого з прав людини продовжують надходити звер-
нення, які свідчать про надзвичайну гостроту порушеної проблеми забезпечен-
ня їх житлом. З проханням сприяти вирішенню житлового питання звернулися 
до Уповноваженого з прав людини Панченко Олександр з м. Києва, Кравченко 
Надія з Луганщини, брати Реворуки з Херсонщини, Руднєв Сергій з Львівщи-
ни, Середа Марія з Криму та ін. Останніми роками понад 5 тис. дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, досягають повноліття та потре-
бують житла. Однак лише 8% з них забезпечуються житлом. Решта фактично 
стають безхатченками.

Відсутність ефективних засобів забезпечення житлових прав порушує спра-
ведливий баланс між найкращими інтересами дитини та суспільства, нівелює 
можливість реалізації такими особами своїх громадянських прав, зокрема, 
створення сім’ї, достатнього рівня життя, а часто приводить, на жаль, на лави 
підсудних. Так, до Уповноваженого з прав людини звернулися колишні випус-
кники інтернатних закладів Олег Матвеєв – з Миколаївського слідчого ізоля-
тора №20, Сергій Монахов – з виправної колонії №20, Валентин Таранов – з 
виправної колонії №53, які вважають, що саме відсутність житла стала осно-
вною причиною потрапляння їх до місць позбавлення волі, а після відбування 
покарання їм також немає куди повертатися.

Марк Третьяков з м. Зугрес Донецької області з болем пише Уповноваже-
ному з прав людини, що від нього одразу після народження відмовилася ма-
тір і він виховувався в державних закладах. Не маючи засобів до існування та 
будь-якої підтримки, щоб якось вижити, разом з іншими сиротами він став на 
хибний шлях – почав красти. Відбувши покарання, ця молода людина нама-
гається налагодити своє життя, у неї народилася дитина, однак зароблених на 
будівництві коштів не вистачає для забезпечення сім’ї навіть найнеобхіднішим. 
Заявника дуже турбує, що він може залишити житлову проблему в спадщину і 
своїй дитині.

Враховуючи, що в період фінансово-економічної кризи неможливо передба-
чити у державному бюджеті необхідний обсяг коштів на забезпечення житлом 
усіх із зазначеної категорії громадян, варто було б вивчити досвід сусідніх дер-
жав щодо розв’язання цієї проблеми. Наприклад, у частині регіонів Російської 
Федерації місцева влада винаймає житло для осіб з числа дітей-сиріт. Таку 
практику можна було б запровадити в Україні хоча б для братів та сестер, які 
мають статус осіб з числа дітей-сиріт.
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Потрібно також збільшити кількість соціальних гуртожитків для таких осіб. 
Адже 19 функціонуючих на сьогодні в Україні таких гуртожитків, де можна 
проживати не більше трьох років, вкрай недостатньо.

Указом Президента України “Про питання щодо забезпечення реалізації 
прав дітей в Україні” від 15 грудня 2011 р. Раді міністрів Автономної Республі-
ки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адмі-
ністраціям встановлено затвердити у шестимісячний строк регіональні програ-
ми на 2013–2015 роки із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 101 Конституції України, стаття-
ми 3, 13, 15, 22 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини”, 

ПРОШУ:
з метою посилення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також осіб з їх числа дати доручення:
Кабінету Міністрів України – забезпечити належне бюджетне фінансування 

програм будівництва соціального житла, врахувавши інтереси дітей-сиріт;
Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних дер-

жавних адміністрацій, державних адміністрацій міст Києва та Севастополя – 
віднайти необхідні кошти для будівництва соціальних гуртожитків, запрова-
дити практику найму житлових приміщень для дітей-сиріт, які є братами і 
сестрами;

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України – вжити заходів щодо 
переобладнання вивільнених під час реформування інтернатних закладів при-
міщень під соціальні гуртожитки.

17.01.2012 р.  Н.Карпачова
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СПІВПРАЦЯ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  
З КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ УКРАЇНИ

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Судді Конституційного Суду України 
В. М. Кампо

Щодо справи про відповідність  
частини четвертої ст.18, 
ст.1711, частини першої ст.180,  
частин другої і шостої ст.1831 
Кодексу адміністративного судочинства 
статтям 3, 22, 55, 64 Конституції України
Засвідчую високу повагу та Ваше звернення від 19 квітня 2011 р. №328-05/460 

до Уповноваженого з прав людини щодо правової позиції у справі про відпо-
відність ч.4 ст.18, ст.1711, ч.1 ст.180, частин другої і шостої ст.1831 Кодексу ад-
міністративного судочинства України статтям 3, 22, 55, 64 Конституції України 
повідомляю таке.

У статті 129 Конституції України однією з основних засад судочинства перед-
бачено забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім 
випадків, встановлених законом.

Відповідно до п.14 ч.1 ст.92 Конституції України виключно законами України 
визначаються судоустрій, судочинство та статус суддів.

Таким чином, законодавцю було надано право встановлювати випадки, у яких 
судові рішення можуть бути оскаржені. У липні 2005 р. було прийнято Кодекс 
адміністративного судочинства України, згідно з яким скарги на рішення, дії, 
бездіяльність Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, дострокове припинення повно-
важень народного депутата України були підсудні окружним адміністративним 
судам з правом у подальшому оскаржити судове рішення в апеляційному та 
касаційному порядках.

 З ухваленням Законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження”від 13 
травня 2010 р. та “Про судоустрій і статус суддів” від 7 липня 2010 р. Вищий 
адміністративний суд України набув повноважень суду першої інстанції стосов-
но оскарження рішень, дій, бездіяльності Верховної Ради України, Президента 

Додаток 2
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України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 
розгляду справ про дострокове припинення повноважень народного депутата 
України. Відповідно до ч.6 ст.1711, ч.1 ст.180 Кодексу адміністративного судо-
чинства України рішення Вищого адміністративного суду України у цих справах 
є остаточними і оскарженню не підлягають.

Отже, з прийняттям згаданих законів Вищий адміністративний суд України 
втратив статус суду касаційної інстанції щодо зазначеної категорії справ, а гро-
мадян було позбавлено можливості скористатися визначеним у п.8 ч.3 ст.129 
Конституції України правом на апеляційне та касаційне оскарження рішення 
суду у цих справах.

На думку Уповноваженого з прав людини, законодавець проігнорував вимоги 
ст.22 Конституції України і звузив обсяг існуючих прав та свобод людини. Було 
обмежено право на інстанційну перевірку прийнятих судових рішень, чим бру-
тально порушено право людини на судовий захист. 

Це підтверджується Рішенням Конституційного Суду України № 7-рп/2007 від 
11 грудня 2007 р. у справі за конституційним зверненням громадянина Касьянен-
ка Б.П. щодо офіційного тлумачення положень п.8 ч.3 ст.129 Конституції України, 
ч.2 ст.383 Кримінально-процесуального кодексу України, у якому зазначено, що 
належною реалізацією права особи на судовий захист є можливість оскарження 
судових рішень у судах апеляційної та касаційної інстанцій. Перегляд судових 
рішень в апеляційному та касаційному порядках гарантує відновлення поруше-
них прав і охоронюваних законом інтересів людини і громадянина. 

Аналогічно обмежується право на інституційну перевірку рішень, прийнятих 
у справах за зверненням суб’єкта владних повноважень щодо примусового від-
чуження з мотивів суспільної необхідності нерухомого майна (частини друга і 
шоста ст.1831 Кодексу адміністративного судочинства України).

Водночас слід зазначити, що Рішенням Конституційного Суду України від 11 
березня 2011 р. №2-рп/2011 визнано положення ч.3 ст.27 Закону України “Про 
Вищу Раду юстиції” щодо оскарження актів Вищої Ради юстиції виключно до 
Вищого адміністративного суду України такими, що відповідають Конституції 
України.

Уповноважений з прав людини вважає, що слід визнати такими, що не відпо-
відають статтям 22, 55 Конституції України (є неконституційними) положення 
ч.4 ст.18, ст.1711, ч.1 ст.180 Кодексу адміністративного судочинства України сто-
совно розгляду Вищим адміністративним судом України як судом першої інстан-
ції справ про оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, 
Президента України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, дострокове 
припинення повноважень народного депутата України; частин другої і шос-
тої ст.1831 Кодексу адміністративного судочинства України стосовно розгляду 
апеляційним адміністративним судом як судом першої інстанції справ про при-
мусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на 
ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності*.

23.06.2011 р.  Н. Карпачова

* Ухвалою колегії суддів відкрито конституційне провадження у справі, справа роз-
глядається судом з 17.03.2012 р.
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ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Судді Конституційного Суду України  
А. А. Стрижаку

Щодо питань, порушених  
у конституційному поданні  
50 народних депутатів України  
про відповідність Конституції України  
окремих положень ст.263 КУпАП 
та п.5 ч.1 ст.11  
Закону України “Про міліцію”
Засвідчую високу повагу та на Ваш лист від 08.07.2011 р. №336-5/821 щодо 

позиції Уповноваженого з прав людини з питань, порушених у конституційному 
поданні 50 народних депутатів України про відповідність Конституції України 
(конституційність) окремих положень ст.263 Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення та п.5 ч.1 ст.11 Закону України “Про міліцію”, повідомляю 
таке. 

Зазначена у конституційному поданні проблема є надзвичайно актуальною, 
оскільки під час застосування на практиці норм згаданої статті КУпАП, якими 
правоохоронні органи наділяються повноваженнями щодо встановлення додат-
кових строків затримання людини, інколи брутально порушуються права людини 
через зловживання з боку працівників міліції. 

Чинні положення ст.29 Конституції України визначають затримання, арешт 
і тримання під вартою як примусові заходи, що обмежують право на свободу 
та на особисту недоторканність особи і можуть застосовуватися тільки на під-
ставах та в порядку, встановлених законом. Частиною другою цієї статті визна-
чено: “ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за 
вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених 
законом”. Частина третя встановлює беззастережні умови тримання та звільнен-
ня людини, а саме: “у разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його 
припинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання 
особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого про-
тягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно 
звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не 
вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою”.

Тобто згадані норми Конституції України не допускають жодних інших умов 
для збільшення строків затримання людини, якщо їй протягом 72-х годин не 
вручено вмотивованого рішення суду. 

При цьому згідно з ч.2 ст.22 Конституції України “конституційні права і сво-
боди гарантуються і не можуть бути скасовані”, а ч.1 ст.64 передбачено, що 
“конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, 
крім випадків, передбачених Конституцією України”. 
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У заключних зауваженнях та рекомендаціях Комітету ООН з прав людини 
за результатами розгляду п’ятої періодичної доповіді України наголошено, що 
“Комітет, як і раніше, стурбований дозволеним терміном утримання під вартою 
(до 72-х годин) як “тимчасового превентивного заходу”правоохоронними орга-
нами і до пред’явлення затриманим висунутих проти них звинувачень, а також 
з приводу практики продовження в деяких випадках терміну такого утримання 
за ініціативи прокурора до 10 днів. Така практика не сумісна зі статтею 9 Між-
народного пакту про громадянські і політичні права. Комітет також стурбований 
браком ефективного механізму контролю таких затримань. Держава-учасниця 
повинна вжити всіх необхідних заходів для скорочення терміну такого утримання 
під вартою і для поліпшення судового нагляду з метою забезпечення дотримання 
передбачених Пактом прав”.

Відтак, зазначені положення КУпАП та аналогічна норма п.5 ч.1 ст.11 Закону 
України “Про міліцію” встановлюють не передбачені Конституцією України об-
меження на свободу та особисту недоторканність людини та не узгоджуються з 
міжнародними стандартами у галузі прав людини. 

Аналогічна ситуація мала місце із затриманням міліцією осіб, які підозрюють-
ся у бродяжництві. З цього приводу у 2010 р. Конституційним Судом України 
було прийняте відповідне рішення, що сприяло законодавчому врегулюванню 
даного питання та захисту конституційних прав і свобод людини.

Враховуючи викладене, вважаю доцільним підтримати зазначене конститу-
ційне подання*.

15.09.2011 р.  Н. Карпачова

* У даній справі (№1-28/2011) КСУ постановлено Рішення №10-рп/2011 від 11 
жовтня 2011 р. де враховано правову позицію Уповноваженого з прав людини і поло-
ження ч.2, 3, 4, 5 ст.263 Кодексу України про адміністративні правопорушення визнані 
такими, що не відповідають Конституції України. 

Визнано неконституційним і положення абз. 6 п.5 ч.1 ст.11 Закону України “Про 
міліцію”. 

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Судді Конституційного Суду України 
Ю. В. Бауліну

Щодо сфери дії Закону України  
“Про захист прав споживачів”  
за конституційним зверненням 
 Степаненка А. М.

Засвідчуємо високу повагу та на Ваше звернення до Уповноваженого Верхо-
вної Ради України з прав людини від 14.07.2011 р. № 338-5/872 з проханням 
висловити правову позицію щодо сфери дії Закону України “Про захист прав 
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споживачів” за конституційним зверненням Степаненка А.М. повідомляємо 
таке.

Моніторинг Уповноваженого з прав людини підтверджує неоднозначність 
застосування законодавства про захист прав споживачів та масові порушення 
їхніх прав у сфері кредитних правовідносин. 

На даний час врегулювання кредитних правовідносин та захист прав спожи-
вачів здійснюється не тільки Законом України “Про захист прав споживачів”, 
а й іншими актами, зокрема, Цивільним кодексом України, Господарським ко-
дексом України, Законами України “Про банки і банківську діяльність”, “Про 
іпотеку”, “Про організацію формування та обігу кредитних історій”, “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам 
змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в од-
носторонньому порядку”. 

Статтею 56 Закону України “Про Національний банк України” Національному 
банку України також надано право видавати нормативно-правові акти з питань, 
віднесених до його повноважень, які є обов’язковими для органів державної 
влади і органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій та 
установ незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб.

При цьому зазначені законодавчі акти не обмежуються регулюванням право-
відносин між кредитором і позичальником лише на стадії укладення договору 
споживчого кредиту. 

Так, п.8 ст.11 Закону України “Про захист прав споживачів” регулює право-
відносини на стадії виконання кредитних договорів, встановлюючи, зокрема, що 
“споживач має право достроково повернути споживчий кредит, у тому числі 
шляхом збільшення суми періодичних виплат. 

Якщо споживач скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом 
збільшення суми періодичних виплат, встановлених в абзаці першому цієї час-
тини, кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування кредитних 
зобов'язань споживача у бік їх зменшення”.

Згідно із ст.1054 Цивільного кодексу України “за кредитним договором банк 
або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові 
кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, 
а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти...”.

Частиною 4 ст.55 Закону України “Про банки і банківську діяльність” вста-
новлено, що “банкам забороняється в односторонньому порядку змінювати 
умови укладених з клієнтами договорів, зокрема, збільшувати розмір процентної 
ставки за кредитними договорами...”. 

Однак у переважній частині положення цього Закону спрямовані на забезпе-
чення стабільного розвитку і діяльності банків в Україні, створення належного 
конкурентного середовища на фінансовому ринку, тобто захищають насамперед 
банківську систему. 

Так, ч.5 ст.49 Закону передбачено, що “банк зобов’язаний при наданні кре-
дитів додержуватись основних принципів кредитування, у тому числі пере-
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віряти кредитоспроможність позичальників та наявність забезпечення кре-
дитів, додержуватись встановлених Національним банком України вимог 
щодо концентрації ризиків”. Частиною 9 цієї статті встановлено, що “У разі 
несвоєчасного погашення кредиту або відсотків за його користування банк 
має право видавати наказ про примусову оплату боргового зобов’язання, якщо 
це передбачено угодою”.

На практиці ж, якщо позичальник потрапив у скрутне фінансове становище, 
часто з не залежних від нього обставин (наприклад – фінансово-економічна 
криза, втрата роботи, хвороба), банками нараховуються великі штрафні санкції, 
і в результаті сума заборгованості в декілька разів перевищує суму банківського 
кредиту, позбавляючи позичальників реальної можливості розрахуватися з бор-
гами та заганяючи їх у кредитне рабство. 

У таких випадках Національний банк України і суди у правовідносинах між 
банком-кредитором та позичальником займають, як правило, позицію невтру-
чання, не захищаючи права позичальників. 

Проте ч.2 ст.3 Конституції України встановлено, що “права і свободи людини 
та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава від-
повідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов’язком держави”.

Частиною 3 ст.42 Конституції України визначено, що “держава захищає права 
споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів 
послуг і робіт...”.

Таким чином, суди, юрисдикція яких за ст.124 Конституції України поши-
рюється на всі правовідносини, що виникають у державі, і рішення яких ухва-
люються іменем України, мають захищати права людини, у тому числі у пра-
вовідносинах, що виникають на підставі кредитних договорів, як на етапі їх 
укладення, так і виконання.

Враховуючи викладене, підтримуємо необхідність офіційного тлумачення 
ч.3 ст.42 Конституції України та окремих положень Закону України “Про захист 
прав споживачів” на користь прав людини*. 

16.09.2011 р.  Н. Карпачова

* 10 листопада 2011 р. у справі №1-26/2011 КСУ прийнято Рішення №15-рп/2011, 
в якому враховано позицію Уповноваженого, спрямовану на захист прав споживачів.
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ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

Судді Конституційного Суду України 
М. І. Колосу

Щодо офіційного тлумачення положень  
ст.24 Конституції України  
стосовно права засудженої особи,  
яка перебуває в місцях позбавлення волі,  
бути доставленою до суду для участі в судовому процесі
Засвідчую повагу та на Ваше звернення від 1 листопада 2011 р. № 329-05/1351 

про надання правової позиції щодо офіційного тлумачення положень ст.24 Кон-
ституції України стосовно права засудженої особи, яка перебуває в місцях по-
збавлення волі, бути доставленою до суду для участі в судовому процесі повідо-
мляю таке.

Стаття 24 Конституції України передбачає, що громадяни мають рівні консти-
туційні права і свободи та є рівними перед законом. Відповідно до ст.64 Осно-
вного Закону України обмеження цих прав і свобод можливе лише у випадках, 
передбачених Конституцією України.

У ст.55 Конституції України визначено, що права і свободи людини і грома-
дянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді 
рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, посадових і службових осіб.

У ст.129 Конституції України серед основних засад судочинства визначено 
рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, а також 
змагальність сторін та свобода в наданні ними своїх доказів і у доведенні 
перед судом їх переконливості.

Зазначені конституційні норми дістали відображення у відповідних статтях 
Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) та Кодексу 
адміністративного судочинства України (далі – КАС України).

Крім того, відповідно до ч.1 ст.38 ЦПК України та ч.1 ст.56 КАС України на-
дано право стороні, заявникам та іншим заінтересованим особам брати участь 
у справі особисто або через представника. 

У ч.2 ст.7 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі – КВК України) 
зазначено, що засуджені користуються всіма правами людини та громадянина, 
передбаченими Конституцією України, за винятком обмежень, визначених цим 
Кодексом, законами України і встановлених вироком суду.

Будь-які обмеження щодо особистої участі засудженого у судовому процесі 
у КВК України і законах України відсутні. Тобто будь-яка особа, у т.ч. та, яка 
перебуває в місцях позбавлення волі, має право особисто звертатися до суду та 
захищати свої права у суді, реалізуючи у такий спосіб принцип змагальності 
судового процесу.
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Уповноважений з прав людини вважає, що позбавлення засудженої особи 
права бути доставленою до суду для участі в судовому процесі є порушенням 
вимог статей 24, 55, 64, 129 Конституції України*.

7.12.2011 р.  Н. Карпачова 

* Ухвалою колегії суддів відкрито конституційне провадження, справа розглядається 
Судом з 20.01.2012 р.

Конституційний Суд України

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

від 19.09.2011 р.

Про офіційне тлумачення  
частини другої ст.3 Закону України 
“Про приватизацію державного майна” 
(в редакції до 3 березня 2005 р.) 
щодо права на приватизацію гуртожитків
Відповідно до ст.150 Конституції України, пункту 4 ст.94 Закону України “Про 

Конституційний Суд України” та пункту 3 ст.13 Закону України “Про Уповнова-
женого Верховної Ради України з прав людини” звертаюсь до Конституційного 
Суду України про надання офіційного тлумачення частини другої ст.3 Закону 
України “Про приватизацію державного майна” в редакції, що діяла до 3 березня 
2005 р. (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 17, ст.122), щодо правомір-
ності поширення дії цього Закону на приватизацію гуртожитків. 

04.03.1992 р. було прийнято Закон України “Про приватизацію майна держав-
них підприємств” №2163–ХІІ (назва Закону із змінами, внесеними згідно із За-
коном України від 19.02.1997 р, №89/97-ВР – Закон України “Про приватизацію 
державного майна”) (далі – Закон №2163), частина друга ст.3 якого передбачала: 
“Дія цього Закону не поширюється на: приватизацію об’єктів державного земель-
ного та житлового фондів, а також об’єктів соціально-культурного призначення, 
за винятком тих, які належать підприємствам, що приватизуються...”. 

Відповідно до ст.4 Житлового кодексу Української РСР від 30.06.1983 р. 
№5464-Х до складу житлового фонду входять жилі будинки, а також жилі при-
міщення в інших будівлях. Жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, 
що належать державі, становлять державний житловий фонд.

Статтею 127 Житлового кодексу та пунктом 3 Примірного положення про 
гуртожитки, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 03.06.1986 р. 
№208, передбачено, що гуртожитки – це спеціально споруджені або переоблад-
нані для цієї мети жилі будинки. 

Також згідно з частиною другою ст.1 Закону України “Про приватизацію дер-
жавного житлового фонду” від 19.06.1992 р. №2482–ХІІ під державним житло-
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вим фондом розуміють житловий фонд місцевих рад та житловий фонд, який 
знаходиться у повному господарському віданні чи оперативному управлінні 
державних підприємств, організацій, установ.

Зважаючи на вищевикладене, гуртожитки мають належати до об’єктів дер-
жавного житлового фонду України і не підлягати приватизації.

Проте у зв’язку з неоднозначним застосуванням зазначеної норми Закону 
№2163 щодо приватизації гуртожитків і збільшенням випадків порушень кон-
ституційного права на житло громадян, які мешкають у приватизованих гурто-
житках підприємств, установ та організацій, виникла нагальна потреба законо-
давчого врегулювання питання передачі у комунальну власність гуртожитків у 
разі приватизації державного підприємства, визнання його власника банкрутом 
та в інших випадках. З цією метою 03.03.2005 р. Законом України “Про внесення 
змін до деяких законів України з питань забезпечення захисту житлових прав 
громадян, які проживають у гуртожитках” №2453–ІV внесено зміни до части-
ни другої ст.3 Закону №2163, якими врегульовані спірні питання, що виникали 
у зв’язку з різним тлумаченням попередньої редакції й усунуті розбіжності з 
питань передачі гуртожитків у комунальну власність, які містились у Законах 
України “Про приватизацію державного житлового фонду”, “Про приватизацію 
державного майна” та “Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності”. Чинна норма частини другої ст.3 Закону №2163 передбачає: “дія 
цього Закону не поширюється на приватизацію об’єктів державного житлового 
фонду, у тому числі і гуртожитків, а також об’єктів соціально-культурного 
призначення, що фінансуються з державного бюджету, в тому числі об’єктів 
сфери охорони здоров’я, за винятком тих, які належать підприємствам, що при-
ватизуються...”. 

Водночас до Уповноваженого з прав людини продовжують надходити звернен-
ня мешканців гуртожитків щодо порушення їхнього конституційного права на 
житло (стаття 47 Конституції України) внаслідок неоднозначного застосування 
судами та органами державної влади України положень попередньої редакції 
частини другої ст.3 Закону №2163.

Відповідно до ст.47 Конституції України кожен має право на житло. Ніхто 
не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за 
рішенням суду. Проте, коли гуртожиток перебуває у приватній власності, його 
власник, вважаючи, що може повністю розпоряджатись належним йому майном, 
намагається позбавити людину житла шляхом виселення її з гуртожитку. 

З метою захисту свого конституційного права на житло, відповідно до ст.55 
Конституції України багато мешканців гуртожитків звертаються в суди щодо ви-
знання на гуртожитки права державної власності та витребування цього майна 
з незаконного володіння. 

У подібних судових справах суди по-різному застосовують норму частини 
другої ст.3 Закону №2163 в редакції, яка діяла до 03.03.2005 р. В одних випад-
ках суд визнає право на гуртожиток за державою та вилучає його з незаконного 
володіння, а в інших – відмовляє у задоволенні таких позовів, мотивуючи своє 
рішення тим, що гуртожитки можна було приватизувати у складі цілісного май-
нового комплексу.
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Тобто, по-різному усвідомлюючи зміст згаданої норми Закону №2163, за юри-
дично однакових обставин суди виносять рішення, що радикально суперечать 
одне одному. 

Так, Пленумом Верховного Суду України винесено постанову від 02.09.2008 р. 
(Додаток 1), в якій, керуючись частиною другою ст.3 Закону №2163 в редакції 
до 03.03.2005 р., робиться висновок, що спірний об’єкт не підлягає приватизації.

Верховний Суд України підтверджує цю позицію й у постанові Пленуму від 
29.09.2009 р.; не погоджуючись з тлумаченням Вищим господарським судом 
України частини другої ст.3 Закону №2163. У зазначеній постанові Пленум Вер-
ховного Суду України дійшов висновку, що не можна погодитись з довільним і 
неповним викладенням судом касаційної інстанції змісту абзаців 1 та 2 частини 
другої ст.3 Закону №2163, чинної на момент виникнення спірних правовідносин, 
а саме, що “дія цього Закону не поширюється на приватизацію об’єктів держав-
ного земельного та житлового фондів, за винятком тих, які належать підприєм-
ствам, що приватизуються”. Пленум Верховного Суду зазначив, що дія Закону 
України “Про приватизацію державного майна” не поширюється на при-
ватизацію об’єктів державного житлового фонду без будь-яких умов, у тому 
числі й умови належності цих об’єктів підприємству, що приватизується”.

Цей висновок підтверджується також іншою судовою практикою, за якою 
гуртожитки визнаються об’єктами, що не підлягають приватизації.

Водночас постановою Пленуму від 08.11.2010 р. Верховний Суд України змі-
нює свою позицію і знову ж таки, ґрунтуючись на нормах частини другої ст.3 
Закону №2163 в редакції до 03.03.2005 р., не відносить гуртожитки до держав-
ного житлового фонду, а тому вважає, що гуртожитки підлягали приватизації. 

Єдиний державний реєстр судових рішень містить й інші приклади неодноз-
начного застосування судами України положень частини другої статті 3 Закону 
України “Про приватизацію державного майна” в редакції до 03.03.2005 р.

На підставі викладеного, керуючись статтями 55, 147, 150 Конституції Украї-
ни, статтями 5, 13 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини”, статтями 63, 67, 69, 94 Закону України “Про Конституційний 
Суд України”, 

ПРОШУ:

надати офіційне тлумачення частини другої ст.3 Закону України “Про при-
ватизацію державного майна” №2163-ХІІ в редакції до 3 березня 2005 р. щодо 
поширення зазначеної норми на приватизацію гуртожитків. 

У конституційному провадженні за цим поданням братимуть участь Уповно-
важений Верховної Ради України з прав людини Карпачова Ніна Іванівна, а 
також уповноважена ним особа – Яценко Володимир Михайлович, представник 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Н. Карпачова
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ЗВЕРНЕННЯ  
УПОВНОВАЖЕНОГО  

НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД

Голові Апеляційного суду м.Києва 
А. В. Чернушенку

До Уповноваженого з прав людини на особистому прийомі звернулися народні 
депутати України О. Доній, Ю. Гримчак, А. Павловський, В. Ар’єв, Ю. Стець та 
Ю. Кармазін, а також низка громадських організацій щодо необґрунтованого за-
тримання та взяття під варту екс-Міністра внутрішніх справ України, народного 
депутата України IV скликання Юрія Луценка.

28 грудня 2010 р. Уповноважений з прав людини у Київському слідчому ізоляторі 
відвідала безпосередньо в камері Ю. Луценка, який також повідомив про незакон-
ність його арешту. При цьому він запевнив, що, якщо йому буде змінено запобіж-
ний захід на не пов’язаний з позбавленням волі, готовий з’являтися на всі виклики 
слідства та суду і просив клопотати про зміну йому запобіжного заходу.

На підставі викладеного у цих зверненнях Уповноваженим з прав людини від-
повідно до п.1 ч.3 ст.17 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини” було відкрито провадження, у ході якого встановлено 
наступне. 

2 листопада 2010 р. Генеральною прокуратурою України стосовно Ю. Луценка 
і Л. Приступлюка було порушено кримінальну справу спочатку за ч.3 ст.191 КК 
України та в подальшому дії Ю. Луценка перекваліфіковано на ч.5 ст.191, ч.3 
ст.365 КК України. Запобіжним заходом обрано – підписку про невиїзд. 

Проте 26 грудня працівниками спецпідрозділу “Альфа” Служби безпеки Укра-
їни і Генеральної прокуратури його було затримано та наступного дня відповідно 
до постанови Печерського районного суду м.Києва взято під варту.

Наразі цю постанову суду адвокатом І. Фоміним оскаржено в апеляційному 
порядку до Апеляційного суду м.Києва з мотивів істотних порушень вимог КПК 
України під час затримання та арешту Ю. Луценка. 

Додаток 3
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Крім того, Уповноваженим з прав людини з’ясовано, що до Апеляційного суду 
м.Києва надійшло клопотання 29 народних депутатів України про готовність 
взяття Ю. Луценка на поруки. Зокрема, у ньому зазначається, що депутати 
мають намір надати письмові зобов’язання про те, що вони гарантують 
явку обвинуваченого до органу, в провадженні якого знаходиться справа.

Уповноважений з прав людини звертає увагу на те, що понад десять останніх 
років Україна залишається лідером в Європі за кількістю арештів. І хоча відпо-
відно до європейських стандартів ми передали функцію щодо вирішення пи-
тання про обрання запобіжного заходу від прокурорів судам, ситуація, на жаль, 
кардинально не змінилася. 

На цьому неодноразово наголошував і Європейський суд з прав людини. Зо-
крема, у справі “Москаленко проти України” від 20 травня 2010 р. Суд зазначив, 
що обвинувачена особа повинна завжди звільнятися до суду, крім випадків, коли 
держава може пред’явити відповідні та достатні підстави виправдання тримання 
під вартою. При цьому звернуто увагу, що національні суди України недостатньо 
мотивують необхідність арешту особи, а тяжкість злочину досить часто визна-
чають головним критерієм.

Уповноважений з прав людини вважає, що арешт є найбільш суворим за-
побіжним заходом і повинен застосовуватися лише у виключних випадках 
та суворій відповідності з вимогами КПК України. Безпідставне взяття особи 
під варту призводить до моральних і фізичних страждань людини, її близьких 
і рідних, нехтування конституційним правом на свободу та особисту недотор-
канність, честь і гідність. 

У зв’язку з вищевикладеним, керуючись ст.101 Конституції України, ст.3 За-
кону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, 
прошу долучити це звернення до матеріалів справи для розгляду питання про 
зміну Ю. Луценку запобіжного заходу на не пов’язаний з позбавленням волі.

4.01.2011 р.  Н. Карпачова

Голові Апеляційного суду м.Києва 
А. В. Чернушенку

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Під час відвідування мною 28 грудня 2010 р. відповідно до п.8 ст.13 Закону Укра-
їни “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” ІТТ ГУ МВС 
України в м.Києві до мене за захистом права на свободу та особисту недоторканність 
звернувся Корнійчук Євген Володимирович, донедавна перший заступник Міністра 
юстиції України, член Комітету з питань правосуддя з грудня 2007 р.

22 грудня 2010 р. його було затримано Генеральною прокуратурою України за 
підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.365 КК України, і постановою 
Печерського районного суду міста Києва взято під варту. 
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Зокрема, у зверненні Корнійчук Є.В. зазначає, що його було затримано без-
підставно, оскільки факти, які стали підставою для його затримання, були пред-
метом розгляду судів усіх рівнів, і в порушенні кримінальної справи стосовно 
нього було відмовлено. До того ж він має постійне місце роботи і місце прожи-
вання, є єдиним годувальником сім’ї, в якій виховується троє малолітніх дітей, 
в органах досудового слідства є всі дані про його особу, які не дають підстав для 
побоювання, що він ухилиться від слідства або виконання процесуальних рішень 
та зможе перешкоджати встановленню істини в справі або переховуватиметься 
від слідства та суду. 

Крім того, Корнійчук Є.В. повідомив, що його дружина народила дитину в 
день його затримання і через стрес перебуває у тяжкому психологічному стані, 
що впливає як на її фізичний стан, так і на стан новонародженої дитини, яка 
внаслідок цього доставлена в реанімаційне відділення НДСЛ “Охматдит”. 

На думку Уповноваженого з прав людини, з огляду на те, що відповідно до ви-
мог ст.155 КПК України та роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, даних 
у п.3 постанови № 4 від 25.04.2003 р. з наступними змінами, запобіжний захід у 
вигляді взяття під варту застосовується лише за наявності вагомих підстав, якщо 
інші, менш суворі запобіжні заходи можуть не забезпечити виконання обвинува-
ченим процесуальних обов’язків і належної поведінки (а щодо Корнійчука Є.В. 
таких підстав не наведено навіть у протоколі затриманого як підозрюваного), і з 
урахуванням сімейного становища затриманого, збігу тяжких обставин зі станом 
здоров’я його дружини і дитини, спричиненого його затриманням, є підстави 
вважати обрання такого суворого запобіжного заходу невиправданим.

Уповноважений з прав людини звертає увагу на те, що понад десять останніх 
років Україна залишається лідером в Європі за кількістю арештів. І хоча відпо-
відно до європейських стандартів ми передали функцію щодо вирішення пи-
тання про обрання запобіжного заходу від прокурорів судам, ситуація, на жаль, 
кардинально не змінилася. 

На цьому неодноразово наголошував і Європейський суд з прав людини. Зо-
крема, у справі “Москаленко проти України” від 20 травня 2010 р. Суд зазначив, 
що обвинувачена особа повинна завжди звільнятися до суду, крім випадків, коли 
держава може пред’явити відповідні та достатні підстави виправдання тримання 
під вартою. При цьому звернуто увагу, що національні суди України недостатньо 
мотивують необхідність арешту особи, а тяжкість злочину досить часто визна-
чають головним критерієм цього.

Уповноважений з прав людини вважає, що арешт є найбільш суворим за-
побіжним заходом і повинен застосовуватися лише у виключних випадках і 
відповідності з вимогами КПК України та прецедентній практиці Європей-
ського суду з прав людини. Безпідставне взяття особи під варту призводить до 
моральних і фізичних страждань людини, її близьких і рідних, нехтування кон-
ституційним правом на свободу та особисту недоторканність, честь і гідність. 

На підставі викладеного, керуючись статтями 13, 17 Закону України “Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, прошу дати доручення 
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про долучення цього звернення до матеріалів справи та змінити Корнійчуку Є.В. 
запобіжний захід на не пов’язаний з позбавленням волі. 

12.01.2011 р.  Н. Карпачова

Голові Апеляційного суду м.Києва 
А. В. Чернушенку

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Під час моніторингу стану додержання прав людини у Київському слідчому 
ізоляторі до Уповноваженого з прав людини на особистому прийомі звернувся 
екс-Міністр охорони навколишнього природного середовища Філіпчук Георгій 
Георгійович щодо зміни йому запобіжного заходу на не пов’язаний з триманням 
під вартою.

З аналогічним проханням до Уповноваженого з прав людини звернулася ад-
вокат Філіпчука Міненко В.Г.

На підставі викладеного у зверненнях, керуючись п.3 ч.3 ст.17 Закону України 
“Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, Уповноваженим 
з прав людини відкрито провадження та встановлено таке. 

Генеральною прокуратурою України стосовно Філіпчука Г.Г. порушено кримі-
нальну справу за ч.2 ст.364 КК України. 17 грудня 2010 р. Печерським районним 
судом м.Києва йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 
9 лютого 2011 р. термін тримання під вартою цим судом продовжено до 4-х 
місяців.

Також було з’ясовано, що Філіпчук Г.Г. працював на різних державних по-
садах, зокрема, начальником обласного управління освіти, головою облдержад-
міністрації, Міністром охорони навколишнього природного середовища, був 
народним депутатом України трьох скликань, головою комітетів Верховної Ради 
України, є доктором педагогічних наук, професором, академіком Національної 
академії наук, член Російської академії освіти, Міжнародної слов’янської акаде-
мії ім. Я.А.Коменського. Нагороджений орденами “За заслуги” ІІ і ІІІ ступенів, 
Заслужений діяч науки і техніки України. 

За даними клінічного, лабораторного та рентгенологічного обстеження Філіп-
чук Г.Г. хворіє на ішемічну хворобу серця, атеросклеротичний кардіосклероз, 
гіпертонічну хворобу ІІ ст., варикозне розширення вен нижніх кінцівок, тромбоф-
лебіт поверхових вен нижніх кінцівок, хронічний холецистит у стаії ремісії, має 
віддалені наслідки перелому остистих відростків поперекового відділу хребта. 
Під час перебування у СІЗО стан здоров’я його ще більше погіршився.

Також під час особистого прийому Філіпчук Г.Г. зазначив, що одружений, 
виховує чотирьох синів, має постійне місце проживання, до кримінальної від-
повідальності не притягався, користується високим авторитетом у суспільстві та 
позитивно характеризується з місця проживання. Від слідства не переховувався, 
а навпаки – сприяв встановленню істини у справі.
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Уповноважений з прав людини звертає увагу на те, що протягом останніх 
років Україна залишається лідером серед країн Європи за кількістю арештів. 
Протягом останніх п’яти років судами щороку заарештовується майже 60 тис. 
осіб. При цьому близько 10 тис., або кожен шостий, пізніше звільняються 
з-під під варти у зв’язку зі зміною запобіжного заходу, засудження до пока-
рання, не пов’язаного з позбавленням волі, виправданням або закриттям 
кримінальних справ! 

Серйозність цієї проблеми підтверджують і рішення Європейського суду з 
прав людини, у яких констатується порушення Україною права на свободу та 
особисту недоторканність, гарантованого ст.5 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод. Протягом 2010 р. кількість таких рішень зросла 
майже вдвічі і сягнула 45, у більшості з них йдеться саме про необґрунтоване 
тримання людини під вартою. Зокрема, у справах “Шалімов проти України” 
від 4 березня 2010 р., “Москаленко проти України” від 20 травня 2010 р., “Буряга 
проти України” від 15 липня 2010 р. Суд зазначив, що обвинувачений повинен 
завжди звільнятися до суду, крім випадків, коли держава може пред’явити до-
статні підстави виправдання тримання під вартою. При цьому звернуто увагу, що 
національні суди недостатньо мотивують необхідність арешту особи, а тяжкість 
злочину часто визначається головним критерієм взяття під варту.

Безпідставне взяття під варту призводить до моральних і фізичних страж-
дань людини, близьких і рідних, нехтування конституційним правом на 
свободу та особисту недоторканність, честь та гідність. Тому Уповноваже-
ний з прав людини вважає, що арешт, як найсуворіший запобіжний захід, 
і має застосовуватися лише у виключних випадках та відповідно до вимог 
КПК України. 

Крім того, 14 січня 2010 р. під час зустрічі з Уповноваженим з прав людини 
Президент України загострив увагу на питанні порушень прав людини під 
час затримань та арештів, а також звернувся до правоохоронців і суддів не 
допускати зловживання правом на арешти і застосовувати цей захід лише 
як виняткову міру запобіжного заходу. При цьому Президент звернув увагу на 
необхідність неухильного дотримання вимог Конституції України, норм Кримі-
нально-процесуального кодексу України, інших законів та рішень Європейського 
суду з прав людини.

Наразі постанову Печерського районного суду м.Києва про продовження 
строку тримання Філіпчука Г.Г. під вартою до чотирьох місяців оскаржено до 
Апеляційного суду м.Києва.

У зв’язку з вищевикладеним, керуючись ст.101 Конституції України, ст.3 Зако-
ну України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, про-
шу долучити це звернення до матеріалів справи для розгляду питання про зміну 
Філіпчуку Г.Г. запобіжного заходу на не пов’язаний з триманням під вартою.

15.02.2011 р.  Н. Карпачова
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Голові Апеляційного суду м.Києва 
А. В. Чернушенку

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

У січні 2011 р. під час моніторингу стану додержання прав людини у Київсько-
му слідчому ізоляторі до Уповноваженого з прав людини на особистому прийомі 
один з учасників акції протесту “Податковий майдан” Гаркавенко Ігор Олегович 
щодо порушення його права на свободу та особисту недоторканність.

На захист Гаркавенка О.І. до Уповноваженого з прав людини звернулися його 
адвокат Левицький О.В., Голова Прогресивної соціалістичної партії України Ві-
тренко Н.М., голова партії “Київська Русь” Баулін П.Б., головні редактори газет 
“Славянское единство”, “Завтра” та інші.

Керуючись п.3 ч.3 ст.17 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини” Уповноваженим з прав людини було відкрито прова-
дження у цій справі та встановлено таке.

23 грудня 2010 р. Гаркавенка І.О. було затримано ГУ МВС України в м.Києві 
та пред’явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 194 КК України. Наступного 
дня Голосіївським районним судом м.Києва Гаркавенку І.О. обрано запобіжний 
захід у вигляді тримання під вартою. 17 лютого 2011 р. строк тримання під вар-
тою продовжено до чотирьох місяців.

Під час особистого прийому у СІЗО Гаркавенко І.О. повідомив Уповнова-
женому з прав людини, що жодного відношення до пошкодження гранітного 
покриття на Майдані Незалежності не має, оскільки прибув з Харкова до Києва 
лише 25 листопада 2010 р., тобто після встановлення наметового містечка.

Уповноважений з прав людини звертає увагу, що санкція статті 194 КК Укра-
їни передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років. 
Стаття 155 КПК України дозволяє застосовувати арешт за такі злочини, але 
лише у виняткових випадках. Відповідно до постанови Пленуму Верховного 
Суду України № 4 від 25 квітня 2003 р. з наступними змінами та доповненнями 
“Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під 
варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досу-
дового слідства” винятковими є випадки, коли на підставі наявних у справі 
фактичних даних із певною вірогідністю можна стверджувати, що інші 
запобіжні заходи не забезпечать належної поведінки обвинуваченого.

Проте, 17 лютого 2011 р. Голосіївський районний суд м.Києва не звернув уваги 
на клопотання адвоката Левицького О.В. та Белова А.М. про взяття Гаркавенка І.О. 
на поруки з зобов’язанням забезпечення належної процесуальної поведінки обвину-
ваченого та не розглянув питання про можливість обрання обвинуваченому альтер-
нативного запобіжного заходу. Також судом не було враховано, що Гаркавенко І.О. 
має постійне місце проживання – мешкає у м.Харкові з мамою та бабусею.

Уповноважений з прав людини звертає увагу, що протягом останніх років 
Україна залишається лідером серед країн Європи за кількістю арештів. Про-
тягом останніх п’яти років суди щороку заарештовують майже 60 тис. осіб. 
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При цьому близько 10 тис., або кожен шостий, пізніше звільняються з-під 
варти у зв’язку зі зміною запобіжного заходу, засудження до покарання, не 
пов’язаного з позбавленням волі, виправданням або закриттям криміналь-
них справ! 

Гостроту цієї проблеми підтверджують і рішення Європейського суду з прав 
людини, у яких констатується порушення Україною права на свободу та осо-
бисту недоторканність, гарантованого ст.5 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод.

Станом на 1 лютого 2011 р. Євросуд виніс 48 таких рішень, у яких йшло-
ся про необґрунтоване та тривале тримання людини під вартою. Зокрема, 
у справах “Буряга проти України” від 15 липня 2010 р., “Прокопенко проти 
України” та “Болдирєв проти України” від 20 січня 2011 р. Суд зазначив, що 
обвинувачений повинен завжди звільнятися до суду, крім випадків, коли держа-
ва може пред’явити достатні підстави виправдання тримання під вартою. При 
цьому звернуто увагу, що національні суди недостатньо мотивують необхідність 
арешту особи або потребу у його продовженні.

Уповноважений з прав людини вважає, що безпідставне взяття людини 
під варту призводить до моральних і фізичних страждань її та її близьких 
і рідних, нехтування конституційним правом на свободу та особисту недо-
торканність, честь та гідність. Арешт є найбільш суворим запобіжним 
заходом, який повинен застосовуватися лише у виключних випадках.

Крім того, 14 січня 2010 р. під час зустрічі з Уповноваженим з прав людини 
Президент України загострив увагу на питанні порушень прав людини під час 
затримань та арештів, а також звернувся до правоохоронців і суддів не до-
пускати зловживання правом на арешти і застосовувати цей захід лише як 
виняткову міру запобіжного заходу. 

У зв’язку з вищевикладеним, керуючись ст.101 Конституції України, ст.3 За-
кону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, 
прошу долучити це звернення до матеріалів справи для розгляду питання про 
зміну Гаркавенку О.І. запобіжного заходу на не пов’язаний з триманням під 
вартою.

25.02.2011 р.  Н. Карпачова

Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации 
В. П. Лукину

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека поступают 
обращения о защите прав украинского национального меньшинства в Россий-
ской Федерации. 
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В украинском обществе и в общественных организациях, объединяющих 
зарубежных украинцев, вызывает обеспокоенность принятие Верховным Су-
дом России 24.11.2010 года решения о ликвидации Федеральной национально-
культурной автономии украинцев России и внесение Министерством юстиции 
РФ очередного иска о ликвидации Объединения украинцев России. Такие шаги 
оцениваются людьми как создание предпосылок к нарушению законных прав 
украинцев на функционирование своих общественных объединений. 

Действующее законодательство наших стран, двусторонние украино-
российские отношения содержат необходимые условия для защиты прав и сво-
бод человека и гражданина в соответствии с международными стандартами. 
В частности, статьей 3 Договора между Правительством Украины и Правитель-
ством Российской Федерации о сотрудничестве в области культуры, науки и об-
разования от 26.07.95 г. предусмотрено, что “стороны гарантируют свободное 
и равноправное развитие культур украинского национального меньшинства в 
Российской Федерации и российского национального меньшинства в Украине. 
Стороны будут создавать благоприятные условия с целью сохранения их наци-
ональной самобытности, культур, языка, реализации духовных и религиозных 
потребностей”.

Учитывая вышеизложенное и на основании Договора о сотрудничестве 
между Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации обращаюсь к 
Вам, уважаемый Владимир Петрович, с просьбой содействовать защите прав 
и свобод украинского национального меньшинства в России, всестороннему 
удовлетворению украинцами, проживающими в Российской Федерации, своих 
национально-культурных потребностей. 

14.03.2011 р.  Н. Карпачева

Прем’єр-міністрові України 
М. Я. Азарову

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Відповідно до ст.17 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини” здійснюється провадження Уповноваженого у спра-
ві про порушення конституційних прав працівників державного підприємства 
“Рівненський автомобільний ремонтний завод” на отримання винагороди за 
працю та на достатній рівень життя. 

На попереднє звернення до Вас з цього питання від 11 листопада 2010 р. 
№1-2121/47.45-10-37 Міністр оборони М. Б. Єжель повідомив, що на виконання 
резолюції Віце-прем’єр-міністра від 17.09.2010 р. № 56296/0/1-10 Міністер-
ством оборони України опрацьовується перелік майна, що перебуває на балансі 
державних підприємств Міністерства (в тому числі й ДП “РАРЗ”) і може бути 
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відчужено з метою стабілізації фінансово-економічного стану підприємств та 
забезпечення покращення їх діяльності.

Водночас Міністерством запропоновано директору підприємства активізу-
вати роботу щодо освоєння, випуску інших видів продукції та послуг, а також 
поінформовано, що керівництвом заводу здійснюються заходи щодо залучення 
додаткових коштів за рахунок зменшення активів підприємства шляхом відчу-
ження та реалізації об’єктів, які не використовуються у господарській діяльності 
та не впливають на його виробничі потужності.

Однак, за інформацією голови профкому підприємства Є. І. Бєлощук, яка звер-
нулася до Уповноваженого з прав людини від імені трудового колективу, жодних 
позитивних змін щодо погашення заборгованості із заробітної плати та перед Пен-
сійним фондом України і бюджетами усіх рівнів не відбулося. Станом на 1 лютого 
2011 р. заборгованість із заробітної плати зросла до 3,9 млн грн, що становить 
47,2 відсотка наявної заборгованості в цілому по області та 75,1 відсотка серед 
економічно активних підприємств. Борги підприємства перед Пенсійним фондом 
України зросли до 2,5 млн грн та перед бюджетами усіх рівнів до 2,8 млн грн. 

При цьому заборгованість Міністерства оборони України перед підприємством, 
підтверджена рішенням Господарського суду м.Києва, становить 10,2 млн грн, 
тобто перевищує загальну суму боргів підприємства. 

На заводі склалася вибухонебезпечна обстановка, адже люди доведені до відчаю, 
оскільки впродовж двох років не отримують заробітної плати, внаслідок чого по-
рушуються і конституційні права членів їхніх родин на достатній рівень життя. 

З огляду на викладене прошу дати доручення вжити невідкладних заходів для 
погашення центральним органом державної влади заборгованості перед підпри-
ємством і поновлення у такий спосіб конституційних прав працівників на оплату 
праці, пенсійне забезпечення, а також прав членів їхніх сімей на життя.

16.03.2011 р.  Н. Карпачова

Президентові України 
В. Ф. Януковичу

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

До Уповноваженого з прав людини продовжують надходити численні звер-
нення від громадян, які внаслідок інфляції та інших обставин втратили грошові 
заощадження, поміщені в установи Ощадного банку СРСР та державного стра-
хування СРСР в період до 2 січня 1992 р., а також в установи Ощадного банку 
України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992–1994 р. 

У жовтні 2001 р. за конституційним поданням Уповноваженого з прав людини 
Конституційний Суд України визнав право власності громадян на ці заощаджен-
ня, а також право вимагати повернення державою відновленої та проіндексованої 
суми вкладу.
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Порядок повернення державою згаданих коштів встановлений Законом Украї-
ни “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”, згідно 
з яким компенсація громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень про-
водиться в грошовій формі за рахунок Державного бюджету та інших формах 
відповідно до чинного законодавства. Кошти для компенсації визначаються в 
Державному бюджеті окремою статтею, а порядок проведення компенсаційних 
виплат, у тому числі перерахування коштів з Державного бюджету України уста-
новам Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху, встановлюється 
Кабінетом Міністрів України.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” було 
передбачено 250 млн грн на виплату компенсації втрат від знецінення грошових 
заощаджень. Проте порядок проведення таких виплат так і не був затверджений 
Кабінетом Міністрів України. 

У 2011 р. кошти на компенсаційні виплати по заощадженнях взагалі не перед-
бачені.

Не виконуються й вимоги Закону України “Про державні гарантії відновлення 
заощаджень громадян України” щодо компенсації грошових заощаджень грома-
дян України, які були поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього 
Укрдержстраху протягом 1992–1994 р. і які знаходилися на рахунках цих установ 
не менше одного повного календарного в період 1992–1995 р. 

Великі нарікання висловлюють у своїх зверненнях і громадяни колишніх 
республік Радянського Союзу, які розмістили свої заощадження в установах 
Ощадного банку, що діяли на території України, адже за законом і вони мають 
право на компенсації. 

У грудні 2004 р. у своєму виступі на сесії Міжпарламентської асамблеї Спів-
дружності Незалежних Держав у м.Санкт-Петербурзі я пропонувала винести 
це питання на обговорення саміту глав держав СНД. Сесія підтримала таку 
пропозицію, однак до цього часу питання повернення трудових заощаджень 
громадянам колишнього СРСР залишається не врегульованим.

У прикінцевих положеннях Закону України “Про Державний бюджет України 
на 2011 рік” Кабінету Міністрів України доручено: “За результатами виконання 
Державного бюджету України за січень–червень 2011 р. з урахуванням стану 
соціально-економічного розвитку України внести на розгляд Верховної Ради 
України пропозиції щодо збільшення видатків державного бюджету на забез-
печення першочергових функцій держави, включаючи заходи щодо поступової 
компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень та на 
оплату комунальних послуг бюджетними установами відповідно до прийнятих 
рішень щодо тарифів на комунальні послуги”. 

Враховуючи викладене, прошу дати доручення Кабінету Міністрів України 
передбачити при внесенні змін до Закону України “Про Державний бюджет 
України на 2011 рік” видатки на компенсації громадянам України і країн СНД 
втрат від знецінення грошових заощаджень. 

30.03.2011 р.  Н. Карпачова 
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Міністру освіти і науки,  
молоді та спорту України 
Д. В. Табачнику

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Відповідно до ст. 101 Конституції України, ст.13 Закону України “Про Упо-
вноваженого Верховної Ради України з прав людини” Уповноваженим з прав 
людини здійснюється моніторинг стану дотримання прав українських дітей на 
належні умови здобуття освіти.

До Уповноваженого з прав людини надходить багато звернень у зв’язку із за-
криттям загальноосвітніх шкіл і класів під приводом оптимізації системи освіти. 
Так, у колективному зверненні батьки учнів Вільховорізької загальноосвітньої 
школи І–ІІ ступенів просять сприяти захистові права їхніх дітей на здобуття 
освіти у зазначеній школі.

У січні поточного року керівництво Красноградської районної державної ад-
міністрації повідомило, що школу буде закрито, оскільки в ній навчається лише 
59 дітей, витрати на її утримання цього року становлять 645 тис. грн. На базі 
приміщень школи планується відкрити дитячий оздоровчий заклад “Дружба”, 
для переобладнання виділено 4 млн грн.

Батьки стурбовані тим, що найближчі навчальні заклади розташовані на відстані 
12–15 км, діти молодших класів змушені будуть чекати автобуса до завершення 
занять учнів старших класів. Щоб встигати на початок занять, дітлахам доведеться 
раніше вставати, що негативно відіб’ється на стані їхнього здоров’я. 

Щорічно зусиллями батьків і за підтримки агрофірми “Пісчанська” без залу-
чення бюджетних коштів робиться ремонт приміщення. Батьки задоволені рівнем 
освіти та якістю знань, діти перемагають на районних та обласних олімпіадах 
і конкурсах.

До того ж школа, яка має понад столітню історію, є культурним осередком 
села Вільховий Ріг і прилеглих сіл.

Мешканці села Ленінське Красноградського району також вимагають захисту 
права дітей на здобуття освіти у Ленінському навчально-виховному комплексі. 
У колективному зверненні територіальної громади м.Донецька висловлюєть-
ся протест у зв’язку з закриттям загальноосвітньої школи № 2 з поглибленим 
вивченням англійської мови. Через брак бюджетних коштів закривається за-
гальноосвітня школа № 27 м.Тореза, на захист якої виступили учні цієї шко-
ли та їхні батьки. Також батьки учнів Лотиковської загальноосвітньої школи 
Слов’яносербського району Луганської області звертаються з приводу закриття 
класів з російською мовою навчання. 

Попри те, що відповідно до Закону України “Про освіту” рішення про закрит-
тя приймають місцеві органи влади, які утримують їх коштом своїх бюджетів, 
стосовно зазначеної проблеми Прем’єр-міністр України Азаров М.Я. висловив 
позицію Уряду щодо категоричної заборони закриття шкіл, поки що не вирішені 
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питання з підвезенням дітей до інших навчальних закладів шкільним автобусом 
і працевлаштування вчителів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 13 і 22 Закону України “Про Упо-
вноваженого Верховної Ради України з прав людини”, прошу поінформувати 
про заходи, які вживаються Міністерством з метою забезпечення права учнів 
на належні умови навчання та здобуття якісної середньої освіти*.

12.04.2011 р.  Н. Карпачова

* Звернення з цого питання направлено й голові Харківської облдержадміністрації 
М. Добкіну. 

Міністру надзвичайних ситуацій України 
В. І. Балозі

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

До Уповноваженого з прав людини звернувся голова громадської організації 
воїнів-ліквідаторів аварії на ЧАЕС “731 окремий батальйон спеціального за-
хисту (в/ч пп 50937)” Дерда Іван Іванович (адреса: вул. Жовтнева, 24, кв. 44, 
м.Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08132) з проханням спри-
яти захисту права родин ліквідаторів на належні житлові умови.

Протягом тривалого часу ці заслужені люди проживають у незадовільних 
умовах. Їм не лише відмовляють у забезпеченні належним житлом, а й не по-
відомляють, навіть орієнтовно, коли буде вирішене це життєво важливе для них 
питання.

У такому стані перебувають й десятки тисяч інших родин ліквідаторів і по-
страждалих, оскільки останніми роками фінансування житлової програми для 
чорнобильців фактично припинено.

Враховуючи викладене, керуючись ст.101 Конституції України, ст.ст.17, 22 
Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, 
надсилаю матеріали звернень учасників ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи у складі 731-го окремого батальйону спеціального призначення та 
членів їхніх сімей і прошу розглянути можливість забезпечення їх житлом.

Прошу також ініціювати внесення відповідних змін до Закону України “Про 
Державний бюджет України на 2011 рік” за підсумками його виконання у пер-
шому півріччі та формування проекту Державного бюджету на 2012 р. з метою 
збільшення видатків за відповідною бюджетною програмою.

Про прийняті рішення прошу поінформувати.

21.04.2011 р.  Н. Карпачова
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Голові Київської міської  
державної адміністрації 
О. П. Попову

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

До Уповноваженого з прав людини надходять численні звернення учасників 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи – інвалідів війни та членів їхніх 
сімей з проханням сприяти захисту права на належні житлові умови.

Серед них, зокрема, колишні бійці 731-го окремого батальйону спеціального 
призначення: Мосіюк Володимир Назарович (мешкає за адресою: вул. Ревуць-
кого, 36/2, кв.320, м.Київ, 02068), Дацюк Анатолій Іванович (мешкає за адре-
сою: вул. Закревського, 65, кв.144, м.Київ, 02232) та Біба Василь Олексійович 
(мешкає за адресою: бульв. Ромена Ролана, 7-Б, кв. 28, м.Київ, 03170).

Їхні родини проживають у незадовільних умовах, протягом тривалого часу 
перебувають на квартирному обліку. Цим заслуженим людям відмовляють не 
лише у забезпеченні належним житлом, а й не повідомляють, навіть орієнтовно, 
коли буде вирішене це життєво важливе для них питання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.101 Конституції України, статтями 17, 22 
Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, 
надсилаю матеріали звернень учасників ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи у складі 731-го окремого батальйону спеціального призначення та 
членів їхніх сімей і прошу дати доручення щодо ретельного вивчення можливості 
забезпечення їх житлом.

Про прийняті рішення прошу поінформувати.

21.04.2011 р.  Н. Карпачова

Генеральному прокуророві України 
В. П. Пшонці 

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Відповідно до ст.101 Конституції України, ст.17 Закону України “Про Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав людини” здійснюється провадження 
Уповноваженого з прав людини за зверненням народних депутатів України та 
низки громадських організацій щодо порушення права екс-Міністра внутріш-
ніх справ України Ю. В. Луценка на свободу та особисту недоторканність.

4 травня 2011 р. під час моніторингу стану дотримання прав ув’язнених у 
Київському слідчому ізоляторі Уповноважений з прав людини зустрілася безпо-
середньо у камері з Ю. В. Луценком. Під час розмови він повідомив, що запо-
біжний захід йому обрано необґрунтовано, продовження термінів перебування 
під вартою здійснювалося без урахування усіх обставин справи та даних про 
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його особу. Зокрема, він зазначив, що на сьогодні відсутній головний аргумент 
слідства, який став підставою для його арешту, – тривале ознайомлення з 
матеріалами справи. Ю. В. Луценко повідомив, що з матеріалами справи 
він повністю ознайомився, що підтверджується і постановою Апеляційного 
суду м.Києва від 21 квітня 2011 р. про продовження строку тримання його під 
вартою до 5 місяців.

Уповноважений з прав людини вважає необґрунтованим посилання у зазначе-
ній постанові суду як на підставу для продовження терміну тримання під вартою 
невиконання захисниками та обвинуваченим Л. В. Приступлюком вимог статей 
218–220 КПК України. Йдеться про процесуальну поведінку інших учасників 
процесу, а тому до них слідчим повинні застосовуватися індивідуальні заходи 
впливу.

Крім того, захисники Ю. В. Луценка – І. Ю. Фомін, В. В. Орлов, І. С. Луценко 
відмовилися знайомитися з матеріалами справи, звернувшись до Генеральної 
прокуратури України з заявою-клопотанням 4 травня 2011 р.

Під час особистого прийому Ю.В. Луценко також зазначив, що чинити слід-
ству які-небудь перешкоди або ж ухилятися від нього він не має наміру.

У матеріалах справи є дані про те, що Ю.В. Луценко одружений, має двох ді-
тей (один з яких неповнолітній), позитивно характеризується за місцем роботи 
та проживання, є активним громадським та політичним діячем.

Також під час розгляду Апеляційним судом м.Києва питання про про-
довження терміну тримання під вартою до суду звернулися з клопотанням 
про взяття його на поруки 65 народних депутатів України та Герой України 
Л. Г. Лук’яненко.

Через такі дії слідчих органів та суду Ю. В. Луценко був змушений звернутися 
до Європейського суду з прав людини про порушення ст.5 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод щодо права на свободу та особисту не-
доторканність. Наразі справа знаходиться на стадії комунікації, їй надано пріо-
ритет у розгляді та Європейський суд звернувся до Уряду України щодо надання 
пояснень з обставин затримання та арешту Ю. В. Луценка.

Також Уповноваженим з прав людини було з’ясовано, що 28 квітня 2011 р. на 
знак протесту проти необґрунтованого тримання його під вартою Ю. В. Луценко 
оголосив голодування.

У зв’язку з цим, керуючись ст.101 Конституції України, статтями 3, 13, 17 За-
кону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, 
прошу дати доручення розглянути можливість зміни Ю. В. Луценку запо-
біжного заходу на не пов’язаний з триманням під вартою.

Про результати прошу поінформувати Уповноваженого з прав людини. 

6.05.2011 р.  Н. Карпачова
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Верховний суд землі Мюнхен 
Палата з сімейних питань

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Засвідчую глибоку повагу та маю честь звернутися з такого питання.
До мене як Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зверну-

лися громадяни України Поліщук Георгій Михайлович та Поліщук Валентина 
Петрівна з проханням надати допомогу їх дочці Ірині Декер, яка проживає у 
Німеччині, м.Мюнхен, у відновленні батьківських прав щодо її малолітньої ди-
тини Лаури Декер, 28.12.2006 р.н., та підтримати її скаргу в суді.

Пані Ірина Декер та її батьки повідомили, що після народження Лаури Декер 
у Ірини виник довготривалий міжособистісний конфлікт із чоловіком, який має 
проблеми із вживанням алкоголю і з яким вона знаходиться в процесі розлучення. 
Упродовж багатьох років сторони сперечалися з питань розвитку, харчування, а 
також стану здоров’я спільної дитини.

Відповідно до рішення районного суду Фюрстенфельдбрук (002F 1320/10 від 
20.12.2010 р.) батьківські права були передані службі з питань молоді району 
Фюрстенфельдбрук. На даний час Лаура знаходиться на вихованні в чужій роди-
ні. Ізоляція від матері, як стверджують заявники, спричинила у дитини великий 
стрес, вона стала дуже знервованою.

На рішення районного суду Фюрстенфельдбрук (002F 1320/10 від 20.12.2010 р.) 
була подана апеляція.

Пані Ірина Декер заявляє, що вона в змозі здійснювати батьківське піклуван-
ня. Вона має житло, де може проживати разом з дитиною, що підтверджується 
відповідним договором найму. 

Відповідно до довідки, наданої Генеральним консульством України в Мюн-
хені, Лаура Декер зареєстрована громадянкою України.

Захищаючи права малолітньої громадянки України – Лаури Декер, Уповно-
важений Верховної Ради України з прав людини сподівається на об’єктивний і 
неупереджений судовий розгляд цієї справи.

10.05.2011 р.  Н. Карпачова

Генеральному прокуророві України 
В. П. Пшонці

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Відповідно до ст. 101 Конституції України, ст. 17 Закону України “Про Упо-
вноваженого Верховної Ради України з прав людини” протягом п’яти років здій-
снюється провадження Уповноваженого з прав людини у справі про доведення 
до самогубства 40-річної матері-одиначки з м.Алушти Наталії Кобелєвої.
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11 серпня 2009 р. Ялтинським міським судом було засуджено директора 
“Київбудгранд” Русанова Дениса Миколайовича до 5 років позбавлення волі 
за доведення до самогубства Н. Кобелєвої. Також судом було задоволено позов 
Уповноваженого з прав людини в інтересах вже круглого сироти, сина Н. Кобе-
лєвої, Валентина.

У листопаді 2009 р. цей вирок набув законної сили, проте понад півтора 
року не виконується через умисне ухилення Д. Русанова від відбування 
покарання. 

Ялтинським МУ ГУ МВС України в АР Крим за фактом зникнення Д. Руса-
нова було заведено оперативно-розшукову справу.

21 січня та 3 серпня 2010 р. я зверталася до Генерального прокурора України 
О. І. Медведька з листами щодо перевірки стану розшуку органами внутрішніх 
справ засудженого Д. Русанова. За результатами надавалися вказівки прокурору 
АР Крим та Департаменту карного розшуку МВС України, спрямовані на ак-
тивізацію оперативно-розшукових заходів у цій справі, стан розшуку взято на 
контроль Генеральною прокуратурою України. Проте до цього часу Д. Русанова 
так і не знайдено.

У зв’язку з великим суспільним резонансом справи, необхідністю виконання 
вироку в частині відшкодування шкоди синові загиблої прошу дати доручення 
щодо перевірки стану розшуку органами внутрішніх справ засудженого Д. Ру-
санова та активізації оперативно-розшукових заходів у цій справі.

Про результати прошу поінформувати Уповноваженого з прав людини.

11.05.2011 р.  Н. Карпачова

Парламент землі Північний Рейн-Вестфалія 
Голові Комітету з петицій  
Пані Риті Кльоппер

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Засвідчую високу повагу та маю честь звернутися з такого питання.
До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло звер-

нення мешканки Київської області Олександри Волошин щодо захисту прав 
її чоловіка, громадянина України, Павла Дурнева, який з середини листопада 
2010 р. перебуває під вартою за звинуваченням у вчиненні злочину на території 
Федеративної Республіки Німеччина (ухилення від сплати податків): спочатку у 
пенітенціарному закладі м.Кобленца, а з 8 березня 2011 р. – у пенітенціарному 
закладі м.Кьольна.

За інформацією заявниці, наприкінці грудня 2010 р. німецькі правоохоронні 
органи дозволили П. Дурневу спілкуватися з родиною по телефону російською 
мовою. Але при цьому адміністрація пенітенціарного закладу неодноразово 
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вимагала, щоб спілкування з рідними відбувалося німецькою мовою, якою ані 
П.Дурнев, ані його дружина та син не володіють. 

3 лютого 2011 р. представники адвокатської компанії “Фернер і Колеги”, які 
представляли інтереси чоловіка заявниці в Німеччині, повідомили її про те, 
що П. Дурневу взагалі заборонили спілкуватися по телефону з дружиною та 
3-річним сином. З того часу О. Волошин лише один раз, 8 березня, протягом 
декількох хвилин спілкувалася з чоловіком, якому дозволили повідомити родині, 
що його переводять до пенітенціарного закладу м.Кьольна. За її словами, для 
П. Дурнева телефонні розмови в умовах позбавлення волі та перебування за 
межами України є єдиною можливістю спілкування з рідними та необхідною 
моральною підтримкою.

Враховуючи вищезазначене, прошу Вас у межах Вашої компетенції, по-
можливості, сприяти захисту права О. Волошин та її малолітнього сина на спіл-
кування по телефону з чоловіком та батьком мовою, яка є для них зрозумілою. 

З глибокою повагою та надією на плідну співпрацю у справі захисту прав і 
свобод людини.

18.05.2011 р.  Н. Карпачова

Судді Печерського районного суду м.Києва 
С. В. Вовку

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Відповідно до ст.101 Конституції України, п.1 ч.3 ст.17 Закону України “Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” здійснюється про-
вадження Уповноваженого з прав людини за зверненням народних депутатів 
України та низки громадських організацій щодо порушення права екс-Міністра вну-
трішніх справ України Ю. В. Луценка на свободу та особисту недоторканність.

За час перебування Ю. В. Луценка у Київському слідчому ізоляторі Уповно-
важений з прав людини з ним зустрічалася п’ять разів та декілька днів тому 
відвідала його у палаті Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної 
допомоги.

Уповноважений з прав людини неодноразово порушувала питання про зміну 
Ю. В. Луценку запобіжного заходу на не пов’язаний з триманням під вартою, 
зокрема, 14 січня 2011 р. під час представлення Щорічної доповіді в парламен-
ті, на колегії Генеральної прокуратури України та у письмових клопотаннях до 
Апеляційного суду м.Києва. 

6 травня 2011 р. Уповноважений з прав людини у зверненні до Генерального 
прокурора України В.П. Пшонки наголосила, що на даний час відсутній голов ний 
аргумент слідства, який став підставою для арешту Ю. В. Луценка – тривале 
ознайомлення його з матеріалами справи. Станом на 20 квітня 2011 р. Ю. В. Лу-
ценко ознайомився з матеріалами кримінальної справи. Це підтверджується 
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також постановою Апеляційного суду м.Києва від 21 квітня про продовження 
строку тримання його під вартою до 5 місяців.

Уповноважений з прав людини вважає також немотивованим посилання Апе-
ляційного суду, як на підставу для продовження терміну тримання під вартою, 
невиконання захисниками та іншим обвинуваченим вимог статей 218-220 КПК 
України. Йдеться про процесуальну поведінку інших учасників процесу, а тому 
слідчим до них повинні застосовуватися індивідуальні заходи впливу. 

Крім того, у цій постанові Апеляційного суду не наводяться конкретні обста-
вини, які б свідчили, що Ю. В. Луценко ухилятиметься від слідства та суду або 
чинитиме які-небудь перешкоди у встановленні істини у справі.

Також Уповноваженим з прав людини було з’ясовано, що 28 квітня 2011 
р. Ю.В. Луценко офіційно повідомив адміністрацію Київського слідчого ізо-
лятора, що на знак протесту проти необґрунтованого тримання його під 
вартою він з 22 квітня розпочав голодування.

Відповідно до інформації Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної 
допомоги станом на 20 травня 2011 р. стан хворого оцінюється як середньо-
го ступеня важкості. Через голодування у нього загострився ряд хронічних за-
хворювань. З 11 по 20 травня він втратив майже 5 кг ваги. У разі продовження 
голодування стан його здоров’я погіршуватиметься.

Уповноважений з прав людини звертає увагу, що Європейський суд з прав лю-
дини неодноразово констатував порушення ст.2 (право на життя) Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод через те, що державні органи не 
вживали адекватних заходів щодо надання допомоги ув’язненим, які голодували, 
в т.ч. шляхом звільнення їх з -під варти. Так, у справі “Хороз проти Туреччини” 
від 31 березня 2009 р. Євросуд констатував, що несвоєчасне звільнення з-під 
варти ув’язненого, який три місяці голодував, призвело до його смерті під час 
перебування в лікарні для ув’язнених.

Як відомо, наразі справа “Луценко проти України” знаходиться у Євро-
пейському суді з прав людини на стадії комунікації, їй надано пріоритет у 
розгляді та Євросуд звернувся до Уряду України щодо надання пояснень з 
обставин затримання та арешту Ю. В. Луценка.

Про системність проблеми зловживання правом на арешт в Україні свідчить 
і пілотне рішення Європейського суду з прав людини “Харченко проти України” 
від 10 лютого 2011 р. Суд звернув увагу на не вмотивованість рішень судів про 
арешти та підкреслив, що взяття під варту повинно застосовуватися тільки тоді, 
коли існує реальна загроза ухилення обвинуваченого від слідства та суду. 

Про масове застосування арештів також йшлося під час моєї зустрічі 14 січ-
ня 2011 р. з Президентом України В.Ф. Януковичем. Після цього глава держави 
звернувся до всіх правоохоронців і суддів не допускати зловживання правом на 
арешт і застосовувати цей захід лише як виняткову міру запобіжного заходу. 

Уповноважений з прав людини вважає, що арешт є найбільш суворим 
запобіжним заходом і повинен застосовуватися лише у виняткових випад-
ках та суворій відповідності з вимогами КПК України. Безпідставне взяття 
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особи під варту призводить до моральних і фізичних страждань її та близьких 
і рідних, нехтування конституційним правом на свободу та особисту недотор-
канність, честь і гідність.

Також прошу врахувати, що у матеріалах кримінальної справи є дані про те, що 
Ю. В. Луценко одружений, має двох дітей (один з яких неповнолітній), позитивно 
характеризується за місцем роботи та проживання, є активним громадським та 
політичним діячем. До того ж з клопотанням про взяття Ю. В.Луценка на по-
руки до Печерського районного суду м.Києва звернулося майже сто народних 
депутатів України. 

У зв’язку з вищевикладеним з метою запобігання порушенням консти-
туційних прав Ю. В. Луценка на життя, здоров’я, свободу та особисту не-
доторканність, керуючись ст.101 Конституції України, статтями 3, 13 Закону 
України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, про-
шу розглянути можливість зміни Ю. В. Луценку запобіжного заходу на не 
пов’язаний з триманням під вартою.

20.05.2011 р.  Н. Карпачова

Прем’єр-міністрові України 
М. Я. Азарову

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

До Уповноваженого з прав людини звернувся народний депутат України, 
Голова Ради Організації ветеранів України Цибенко П. С. щодо запобігання 
порушенням прав ветеранів війни на належне медико-соціальне забезпечення.

Ветеранська громадськість стурбована тим, що нині розглядається питання 
передачі Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни 
Державному управлінню справами. 

Наразі Центр є провідним закладом Міністерства охорони здоров'я України, 
де надається належна лікувальна, реабілітаційна та соціальна допомога ветера-
нам війни, а також необхідна інформаційно-аналітична і методична допомога 
закладам охорони здоров'я відповідного спрямування.

Зважаючи на те, що перепідпорядкування Центру не розв'язує жодної з існуючих 
проблем у системі забезпечення прав ветеранів війни, вони побоюються що зазна-
чена реорганізація може негативно позначилися на стані забезпечення їхніх прав.

Зважаючи на викладене, керуючись ст.101, п.2 ст.116 Конституції України, 
статтями 3, 13 та 15 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради Укра-
їни з прав людини”, прошу дати доручення уважно вивчити позицію Ради Ор-
ганізації ветеранів України щодо недоцільності підпорядкування Українського 
державного медико-соціального центру ветеранів війни Державному управлінню 
справами та по можливості врахувати її при розробці відповідних пропозицій. 

6.07.2011 р.  Н.Карпачова
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Міністру освіти і науки,  
молоді та спорту України 
Д. В. Табачнику

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Відповідно до ст. 101 Конституції України, ст.13 Закону України “Про Упо-
вноваженого Верховної Ради України з прав людини” здійснюється моніторинг 
Уповноваженого з прав людини стану дотримання прав українських дітей з особ-
ливими потребами.

Батьки вихованців Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи -
інтернату № 1 повідомляють, що рішенням Миколаївської обласної ради від 
25 березня 2011 р. створено Миколаївську спеціальну загальноосвітню школу-
інтернат І – ІІІ ступенів для дітей з порушеннями слуху шляхом злиття 
Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 1 (для дітей 
зі зниженим слухом) та Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату № 6 (для глухих дітей). 

При цьому, за твердженням батьків, у школі-інтернаті № 1 створені належні 
умови для навчання та реабілітації дітей. Заклад розташований у центрі міста, що 
дає можливість дітям з вадами слуху постійно перебувати в мовному середовищі. 
Усі учні займалися в художній школі, секціях “Інваспорту” та інших гуртках у 
центрі міста. 

Натомість новостворений заклад розташовуватиметься на околиці міста, 
в ізольованій місцевості. Відсутність мовного середовища унеможливить 
повноцінну соціальну адаптацію дітей-інвалідів. За висновком головного лікаря 
Миколаївської обласної дитячої лікарні Гоцуляк Д.А., таке переміщення зведе 
нанівець усі зусилля медиків та педагогів. Зазначене рішення облради суперечить 
сучасним тенденціям запровадження інтегрованого навчання дітей з особливими 
потребами.

До того ж дітям доведеться щоденно витрачати на дорогу близько двох годин, 
що негативно позначився на їхньому загальному самопочутті й навчанні.

Батьки правомірно вважають рішення про закриття спеціальної школи -
інтернату № 1 таким, що порушує права дітей-інвалідів, “прямою дискримінаці-
єю і так вже знедолених дітей, відвертою зневагою до їхніх прав та інтересів”, 
і тому висловлюють прохання сприяти збереженню зазначеного закладу.

Зважаючи на викладене, керуючись статтею 101 Конституції України, стат-
тями 17 та 22 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини”, прошу дати доручення щодо ретельного розгляду порушеного 
питання та вжиття заходів з метою забезпечення прав та законних інтересів ді-
тей з особливими потребами.

11.07.2011 р.  Н. Карпачова
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Голові Київської міської 
державної адміністрації 
О. П. Попову

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

До Уповноваженого з прав людини вдруге звернувся інвалід І групи Бочкарьов 
Євген Володимирович (мешкає за адресою: проспект Правди, 70 кв.86, м.Київ, 
04208) щодо захисту його права на будівництво пандусу біля житлового будинку.

Зокрема, він повідомляє: “...я инвалид 1-й группы, передвигаюсь только на 
коляске, проживаю в квартире, которая находится на 11 этаже многоквар-
тирного дома. На протяжении пяти лет пытаюсь добиться помощи в пере-
стройке крыльца нашего дома, вернее достройки к нему пандуса. Созданные 
комиссии и прочие инстанции находят десятки причин для отказа, лифт в доме 
не работает постоянно, неоднократно вынужден был ночевать вне дома из-за 
невозможности попасть в квартиру, часто не могу попасть к врачу, так как не 
могу спуститься самостоятельно, да и с посторонней помощью тоже. Где же 
все программы безбарьерного пространства для инвалидов? Жить на пенсию 
невозможно, поэтому я вынужден работать, и выплачиваю налоги государству 
больше, чем получаю пенсию, но элементарно не имею возможности попасть к 
месту роботы. Почему меня лишают права свободного перемещения? Почему 
меня лишают права на труд? Как мне жить?

На попереднє звернення Є.В. Бочкарьова з цього питання ще у січні 2010 р. 
за моїм дорученням було направлено листа на ім’я першого заступника Голови 
Київської міської державної адміністрації з проханням, відповідно до Закону 
України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, щодо будів-
ництва пандусу біля житлового будинку інваліда. 

Листом від 23 лютого 2010 р. № 006-310 Уповноваженого з прав людини було 
поінформовано, що виконання робіт по спорудженню бетонного пандуса з ухи-
лом 8% заплановано на 2010 рік. Проте, й досі це життєво важливе для інваліда 
питання не вирішено. 

Прошу дати доручення щодо забезпечення права інваліда-спинальника на 
нормальні умови проживання та безперешкодне життєве середовище.

11.07.2011 р.  Н. Карпачова

Судді Печерського районного суду м.Києва 
Р. В. Кірєєву

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Відповідно до ст.101 Конституції України, п. 1 ч. 3 ст.17 Закону України “Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” на підставі повідомлень 
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засобів масової інформації про порушення конституційних прав екс-прем’єр-
міністра України Юлії Володимирівни Тимошенко під час досудового та судового 
слідства у кримінальній справі щодо звинувачення її у перевищенні владних 
повноважень Уповноваженим з прав людини відкрито провадження.

При здійсненні Уповноваженим моніторингу дотримання прав і свобод 
Тимошенко Ю. В. у судових засіданнях встановлено, що 5 серпня 2011 р. Вами 
змінено підсудній Тимошенко Ю.В. запобіжний захід з підписки про невиїзд 
на взяття під варту. 

Як випливає з Вашого рішення від 5.08. 2011, “... підсудна системно вчиняє 
дії в судовому засіданні, якими фактично перешкоджає встановленню істини у 
справі, із зневагою ставиться до суду та учасників судового розгляду та порушує 
порядок розгляду справи, відмовилась повідомити адресу свого проживання, 
відмовляється надавати розписку про те, що вона повідомлена про дату, час і 
місце наступного судового засідання, не з’явилась у судове засідання в час, при-
значений судом, та відмовилась повідомити причини неявки...”, тому суд дійшов 
висновку, що, перебуваючи на волі, підсудна може ухилитись від суду та виконання 
процесуальних рішень, перешкоджатиме встановленню істини у справі.

Під час відвідування 5 і 7 серпня 2011 р. представниками Уповноваженого 
з прав людини у Київському слідчому ізоляторі Тимошенко Ю. В. висловила 
незгоду з судовим рішенням про зміну їй запобіжного заходу та звернулася з 
проханням до Омбудсмана України захистити її право на свободу і особисту 
недоторканність.

Протягом останніх десяти років Україна залишається лідером серед країн Єв-
ропи за кількістю арештів. Як свідчить системний моніторинг Уповноваженого 
з прав людини, протягом останніх п’яти років судами щороку заарештовуєть-
ся майже 60 тис. осіб. При цьому близько 10 тис., або кожен шостий, пізніше 
звільняються з-під варти у зв’язку зі зміною запобіжного заходу, засудженням 
до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, виправданням або закриттям 
кримінальних справ!

Серйозність цієї проблеми підтверджують і рішення Європейського суду з 
прав людини, у яких констатується порушення Україною права на свободу та 
особисту недоторканність, гарантованого ст.5 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод. Протягом 2010 р. кількість таких рішень зросла 
майже вдвічі і сягнула 45, у більшості з них йдеться саме про необґрунтоване 
тримання людини під вартою. Зокрема, у справах “Шалімов проти Украї-
ни” від 4 березня 2010 р., “Москаленко проти України” від 20 травня 2010 р., 
“Буряга проти України” від 15 липня 2010 р. Суд зазначив, що обвинувачена 
особа повинна завжди звільнятися до суду, крім випадків, коли держава може 
пред’явити відповідні та достатні підстави виправдання тримання під вартою. 
При цьому звернуто увагу, що національні суди України недостатньо мотивують 
необхідність арешту особи, а тяжкість злочину досить часто визначають голо-
вним критерієм цього.
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Про системність проблеми зловживання правом на арешт в Україні свідчить і 
пілотне рішення Європейського суду з прав людини “Харченко проти України” від 
10 лютого 2011 р. Суд не лише звернув увагу на невмотивованість рішень судів про 
арешти, а й підкреслив, що взяття під варту повинно застосовуватися тільки тоді, 
коли існує реальна загроза ухилення обвинуваченого від слідства та суду. 

Про масове застосування арештів також йшлося під час моєї зустрічі 14 січня 
2011 р. з Президентом України В.Ф. Януковичем. Після цього глава держави звер-
нувся до усіх правоохоронців і суддів не допускати зловживання правом на арешт 
і застосовувати цей захід лише як виняткову міру запобіжного заходу. 

Уповноважений з прав людини вважає, що арешт є найбільш суворим за-
побіжним заходом і повинен застосовуватися лише у виключних випадках і 
відповідності з вимогами КПК України. Невмотивоване взяття особи під варту 
призводить до моральних і фізичних страждань людини, її близьких і рідних, 
нехтування конституційним правом на свободу та особисту недоторканність, 
честь і гідність.

Наразі у Київському слідчому ізоляторі утримується майже 4 тис. осіб за наяв-
ності 2850 місць. В умовах перенаповнення СІЗО перебуває 332 жінки, серед них 
одна вагітна, інша з двомісячним немовлям, двоє неповнолітніх. Кожен новий 
арешт погіршує умови тримання інших ув’язнених. У зв’язку з цим Омбудсман 
України вкотре наголошує на необхідності застосування арешту як виняткової 
міри запобіжного заходу, що сприяло б розвантаженню місць позбавлення волі 
та поліпшенню умов ув’язнених, зокрема і в Київському СІЗО. 

Враховуючи, що чинним КПК України, на жаль, не передбачено оскарження 
арешту, застосованого під час судового розгляду, звертаюся до Вас, як до судді, 
який прийняв таке рішення і має всі можливості щодо його перегляду відповідно 
до принципу верховенства права.

У зв’язку з вищевикладеним вважаю, що арешт – надто сувора міра покаран-
ня за порушення судових процедур та з метою запобігання порушенням кон-
ституційних прав Тимошенко Ю.В. на свободу та особисту недоторканність, 
керуючись ст.101 Конституції України, статтями 3, 13 Закону України “Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, прошу розглянути 
можливість зміни Тимошенко Ю. В. запобіжного заходу на не пов’язаний з 
триманням під вартою. 

8.08.2011 р.  Н. Карпачова
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Судді Печерського районного суду м.Києва 
Р. В. Кірєєву

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

До Уповноваженого з прав людини надійшло звернення народних депутатів 
України Ю. В.Гнаткевича та інших (усього 10 осіб) щодо захисту конституційно-
го права на охорону здоров’я та медичну допомогу екс-прем’єр-міністра України 
Тимошенко Юлії Володимирівни.

Як вбачається зі звернення народних депутатів України, Ю. В.Тимошенко по-
відомила своїм захисникам, що у неї наявні симптоми захворювання, які раніше 
не спостерігалися. Зволікання з медичним обстеженням підсудної, як зазначили 
заявники, може необоротно зашкодити її здоров’ю. Починаючи з 17 серпня 2011 р. 
захисники Ю. В. Тимошенко намагаються отримати від суду дозвіл на медичне 
обстеження її особистим лікарем, проте питання залишається не вирішеним.

На підставі п. 1 ч. 3 ст.17 Закону України “Про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини” Уповноваженим з прав людини здійснюється про-
вадження у цій справі.

Враховуючи викладене, з метою запобігання порушенню передбачених стат-
тями 3, 27, 49 Конституції України прав людини на життя, здоров’я та медичну 
допомогу, а також керуючись статтею 284 Цивільного кодексу України щодо 
права фізичної особи на вибір лікаря та статтями 3, 13, 16, 17 Закону України 
“Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, прошу надати 
дозвіл на зустріч і медичне обстеження Ю. В. Тимошенко її особистим лі-
карем А. В. Приймаком. 

У разі відмови надати такий дозвіл прошу Вас вирішити питання про вклю-
чення А.В. Приймака до складу лікарської комісії Міністерства охорони здоров’я 
України на паритетних засадах. 

Звертаю Вашу увагу, що будь-яка заарештована людина позбавляється свобо-
ди, але не інших людських прав, в тому числі Ю. В. Тимошенко не може бути 
позбавлена права на вибір лікаря. 

Про прийняте рішення відповідно до ст.22 зазначеного Закону України прошу 
повідомити Уповноваженого з прав людини.

19.08.2011 р.  Н. Карпачова

Верховному представнику  
Віце-президенту Європейської комісії  
Пані Кетрін Маргарет Ештон

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Засвідчую високу повагу та маю честь звернутися до Вас з невідкладного 
питання захисту права на життя українських громадян, затриманих у Лівії.
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Як Омбудсман України, який опікується дотриманням і захистом прав спів-
вітчизників, у тому числі і тих, які перебувають за кордоном, я з особливою 
занепокоєністю зустріла повідомлення окремих хорватських засобів масової 
інформації про страту без слідства і суду 11 українців за звинуваченням в участі 
у бойових діях на стороні Каддафі. Хочу зазначити, що за моїми даними, в Лівії 
працюють лише українські медики і спеціалісти-нафтовики.

На моє глибоке переконання, такі дії, у разі їх підтвердження, можуть тлума-
читися не інакше як грубе порушення норм міжнародного права, зокрема Же-
невських конвенцій 1949 р. та Факультативних протоколів до них, які регулюють 
правила ставлення і поводження з цивільним населенням.

Враховуючи Ваш високий міжнародний авторитет, звертаюся до Вас, шановна 
пані Ештон (пані Мазур), з проханням вжити всіх можливих заходів для збере-
ження життя всіх 28 українських громадян, затриманих в Лівії, проведення не-
упередженого слідства щодо здійснених ними дій на лівійській території. 

Користуючись нагодою, хочу поновити Вам, шановна пані Ештон, запев-
нення у моїй високій до Вас повазі*.

14.09.2011 р.  Н. Карпачова

*

ВІДПОВІДЬ 
Верховного представника Віце-президента Європейської комісії

Шановна пані Карпачова,
Дякую Вам за Ваш лист від 14 вересня 2011 р. стосовно ситуації, пов’язаної з утри-

манням українських громадян у Лівії. Я повністю поділяю Ваше занепокоєння щодо 
необхідності забезпечення повного дотримання норм міжнародного права та, зокрема, 
Женевських конвенцій 1949 р. під час поводження з усіма затриманими у Лівії.

Моя служба пильно стежить за ситуацією з українцями, що склалася в Лівії. Як по-
дальші заходи за Вашим листом, а також після зустрічі з членами української місії у 
Брюсселі, Координатор та Голова Офісу ЄС у Тріполі зробив візит до Посла України, 
щоб висловити свою занепокоєність та зібрати інформацію для себе та інших голів 
місій ЄС. У зв’язку з цим, ми нагадуємо про тісну співпрацю між Україною та ЄС під 
час проведення евакуацій з Тріполі раніше цього року.

Після цих обговорень було погоджено, що наш офіс буде пильно відстежувати си-
туацію навколо українців, які наразі утримуються у Лівії. Офіс ЄС буде підтримувати 
зв’язок з Посольством України з цього питання, а також реагувати на прохання про 
допомогу в міру необхідності.

Я можу підтвердити, що ми не отримали жодної незалежної інформації, яка б під-
тверджувала факт страти громадян України у Лівії.

Ми будемо і надалі стежити за цим дуже важливим питанням.
З повагою, 
 Кетрін Ештон

Брюссель,  
24.11.2011
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Парламентському комісару  
з громадянських прав  
Угорської Республіки  
Д-ру Матею Шабо

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Засвідчую високу повагу та маю честь звернутися до Вас з такого питання.
До мене надійшло звернення Президента Української іноземної юридичної 

колегії Данила Курдельчука (відома адвокатська компанія, що здійснює захист 
громадян України за кордоном і тісно співпрацює з МЗС України) в інтересах 
громадян України Едуарда Усікова, 1965 р.н., та Інни Натаріної, 1968 р.н., 
які наразі утримуються під вартою, щодо захисту їх прав на території Угорської 
Республіки.

Як повідомляється, відділом з розслідування особливо важливих справ 
Північно-Алфьольдської регіональної дирекції Національного департаменту 
оподаткування та митниці Угорщини в даний час триває слідство у кримінальній 
справі №6315-1588/2011 за обвинуваченням громадян Угорщини Вінце Золтана 
Йожефа і Грофа Крістіана Тибора, а також громадян України Е. Усікова та І. На-
таріної щодо ухилення від сплати податків у сфері оподаткування податком на 
додану вартість. Слід зазначити, що І. Натаріна є одинокою матір’ю малолітньої 
дитини, громадянина України Андрія Натаріна, 30.06.2008 р.н., який через за-
значені обставини опинився на території Угорщини без материнської опіки.

Рішенням Міського суду м.Ніредьхаза № З6.Вny.548/2011/2 від 05.09.2011 
усім обвинуваченим особам було встановлено міру запобіжного заходу у вигляді 
підписки про невиїзд.

Однак, рішенням суду області Сабольч-Сальмар-Берег від 15.09.2011 року 
діяння було перекваліфіковане з більш тяжкого злочину – відмивання грошей, 
здобутих злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, на 
менш тяжкий – ухилення від сплати податків без згаданої обтяжуючої обставини. 
Крім цього громадянам України було замінено міру запобіжного заходу з під-
писки про невиїзд на тримання під вартою, у той час як громадянам Угорщини 
запобіжний захід залишено без змін, що свідчить про дискримінаційне ставлення 
до громадян України.

Особливе занепокоєння викликає обрання міри запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою матері малолітньої дитини І. Натаріній, чим безпосеред-
ньо порушується право дитини на батьківське піклування. За наявною у мене 
інформацією, законодавство Угорської Республіки у таких випадках в інтересах 
дитини передбачає для матерів обрання запобіжного заходу, не пов’язаного з 
позбавленням волі.

Враховуючи викладене, прошу Вас у межах компетенції Парламентського ко-
місара з громадянських прав Угорської Республіки сприяти захисту прав і свобод 
громадян України Е. Усікова та І. Натаріної в частині зміни запобіжного заходу у 
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вигляді тримання під вартою на інший захід, не пов’язаний з позбавленням волі, 
а також забезпеченню найкращих інтересів малолітньої дитини А. Натаріна.

07.10.2011 р.  Н. Карпачова

Віце-прем’єр-міністру України – 
Міністру інфраструктури України 
Б. В. Колеснікову

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

З 2008 р. Уповноваженим з прав людини здійснюється провадження у справі 
щодо захисту конституційних прав українських моряків, членів екіпажу 
судна-драги “Перекопський” та збереження у державній власності судна 
під українським прапором.

Після подання Уповноваженого з прав людини Президентові України В. Ф. Яну-
ковичу та відповідного доручення Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 р. 
№ 7921/1/1-11 Міністерством інфраструктури України було вжито низку заходів, 
спрямованих на розв’язання доволі непростої ситуації, яка склалася з судном 
“Перекопський”.

У березні цього року Першим заступником Міністра інфраструктури Укра-
їни К.О. Єфименком поінформовано Уповноваженого з прав людини (лист 
№2056/04/10-11 від 14.03.2011 р.) про комплекс заходів, які вживаються та про-
блеми, які залишилося вирішити з метою визначення подальшої долі судна (про-
ведення переговорів з аргентинською стороною, ремонт судна, звільнення його 
з-під арешту тощо). 

У зв’язку з цим, керуючись статтею 101 Конституції України, статтями 13, 17, 
22 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав люди-
ни”, прошу поінформувати Уповноваженого з прав людини про стан вирішення 
проблемних питань навколо судна “Перекопський”.

25.10.2011 р.  Н. Карпачова

Міністру закордонних справ України  
К. І. Грищенку

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшла скарга 
від багатодітної матері громадянки України Н. М. Юдицької, на бездіяльність По-
сольства України в ОАЕ у справі її чоловіка, громадянина України М. В. Юдиць-
кого, який перебуває під слідством за підозрою, напевно, у можливій причетності 
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до збуту підроблених грошей, та позбавлений права залишати територію країни 
перебування до завершення розслідування.

У своєму зверненні, зокрема, заявниця повідомляє про те, що М.В. Юдицький, 
у зв’язку з відсутністю коштів, змушений проживати у підвальному (підсобному) 
приміщенні Посольства України, де відсутня система кондиціонування повітря 
і температура сягає 50-55 градусів за Цельсієм (!). У приміщенні немає навіть 
мікрохвильової печі для приготування елементарної їжі, холодильника, у зв’язку 
з чим М. В. Юдицький змушений харчуватися печивом та пити воду, яка через 
годину стає гарячою. Крім цього, він не має можливості користуватися душо-
вою кімнатою.

Заявниця наголошує, що М. В. Юдицький відчуває голод та спрагу, що в поєд-
нанні з умовами проживання за такої температури у приміщенні є тортурами.

У своєму зверненні заявниця також скаржиться на невиконання консульським 
підрозділом Посольства України в ОАЕ своїх функцій, передбачених статтею 39 
Консульського статуту України, щодо громадян України, які, зокрема, затримані 
чи позбавлені волі в іншій формі.

Н. М. Юдицька також наголошує на байдужості всіх без виключення співро-
бітників Посольства України в ОАЕ до долі її чоловіка, батька чотирьох дітей, 
троє з яких є малолітніми.

З огляду на зазначене, керуючись статтею 101 Конституції України, статтями 
17, 22 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав лю-
дини”, прошу дати доручення розглянути згадане звернення по суті порушених 
питань та вжити відповідних заходів для захисту прав М. В. Юдицького на тери-
торії ОАЕ, у т.ч. надати йому матеріальну допомогу за рахунок коштів спецфонду 
державного бюджету, а також забезпечити йому гідні умови проживання.

Про прийняті рішення прошу поінформувати Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини.

27.10.2011 р.  Н. Карпачова

Голові Дніпровського районного суду 
м.Києва 
В. М. Хімічу

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

До Уповноваженого з прав людини надійшли звернення народних депутатів 
України Яценюка А. П., Гриценка А. С. щодо порушення прав в’язня Київського 
слідчого ізолятора Гончаренка Д. О., обвинуваченого у скоєнні злочинів, перед-
бачених п. п. 6, 12 ч. 2 ст.115, ч. 4 ст.187, ч. 3 ст.289, ч. 2 ст.358, ч.3 ст.358 , ч. 3 
ст.357 КК України.

Мати ув’язненого Гончаренко Л. М. у своєму зверненні до народних депутатів 
України заперечує причетність сина до цих злочинів і повідомляє про застосу-
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вання до нього працівниками міліції фізичного та психологічного насильства з 
метою отримання визнання своєї вини, а також неналежне реагування прокура-
тури Дніпровського району м.Києва щодо протиправних дій правоохоронців.

Відповідно до п. 1 ст.17 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини” було відкрито провадження Уповноваженого у цій справі. 

Представники Уповноваженого з прав людини зустрілись з Гончаренком Д. О. 
у Київському слідчому ізоляторі. Під час розмови він скаржився на тяганину 
у розгляді справи судом, непритягнення правоохоронців до кримінальної від-
повідальності за жорстоке поводження з ним, а також просив сприяти прове-
денню консультації з лікарем-невропатологом у зв’язку з погіршенням стану 
здоров’я.

Від працівників медичної частини слідчого ізолятора отримано медичну до-
відку, яка підтверджує наявність тілесних ушкоджень під час доставлення зааре-
штованого до установи, а також необхідність консультації лікаря-невропатолога, 
якого немає у штаті установи. 

Оскільки кримінальна справа стосовно Гончаренка Д. О. знаходиться у прова-
дженні Дніпровського районного суду м.Києва, керуючись п. 3 ч. 3 ст.17 Закону 
України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, прошу 
Вас долучити матеріали, які перебувають у провадженні Омбудсмана України, 
до згаданої кримінальної справи для дослідження під час судового розгляду та 
прийняття рішення відповідно до чинного законодавства, зокрема щодо надання 
ув’язненому спеціалізованої медичної допомоги.

Згідно зі ст.22 зазначеного Закону України про прийняті рішення прошу по-
інформувати Уповноваженого з прав людини.

17.11.2011 р.  Н. Карпачова

Державному контролеру  
та Омбудсману Держави Ізраїль 
Судді Міха Лінденштраусу

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Засвідчую свою повагу та маю честь звернутися до Вас з такого питання.
У моєму провадженні перебуває справа щодо захисту права Черняк Тетяни 

Вікторівни на стягнення аліментів на утримання двох неповнолітніх дітей з 
громадянина Держави Ізраїль Черняка Павла Володимировича, який проживає 
у м.Кацрін, відповідно до вимог Конвенції про стягнення аліментів за кордо-
ном, укладеної у м.Нью-Йорку 20 червня 1956 р., учасниками якої є Україна та 
Ізраїль.

Згідно з наданими Черняк Т.В. документами, 27 березня 2001 р. рішенням суду 
з сімейних справ у Кірят Шмоні (Ізраїль) з Черняка П. В. стягнуто аліменти на 
утримання дітей, яке виконувалося до грудня 2008 р. через Інститут національ-
ного страхування Ізраїлю (Битуах Леуми). У зв’язку з переїздом Черняк Т. В. 
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разом з дітьми на постійне проживання до України виплати боржником аліментів 
припинилися.

З метою сприяння у вирішенні порушеного Черняк Т. В. питання Посольство 
України в Державі Ізраїль у 2010 році провело консультації з Міністерством 
юстиції Ізраїлю, яке погодилося з тим, що дане питання має вирішуватись у 
рамках Конвенції про стягнення аліментів за кордоном 1956 р. і рекомендувало 
звернутися до Офісу правової допомоги Єрусалиму та Південних районів Дер-
жави Ізраїль – органу, уповноваженого Державою Ізраїль розглядати міжнародні 
звернення у справах стягнення аліментів, який знаходиться за адресою: 1 Hasoreg 
street St. 2nd foor (Міtzpe House) Jrrusalem, P.B. 1777 Іsrael 91017.

Міністерство юстиції України 7 лютого 2011 р. надіслало до Офісу правової до-
помоги Єрусалиму та Південних районів Держави Ізраїль заяву Черняк Т. В. про 
стягнення аліментів з Черняка П. В., але відповіді не було отримано. У зв’язку 
з цим 30 червня 2011 р. Міністерство юстиції України повторно звернулося до 
зазначеного офісу з проханням поінформувати про результати розгляду заяви 
Черняк Т.В., однак відповідь до цього часу не надана.

Повідомляючи про викладене, прошу Вас, шановний пане Лінденштраусу, 
в рамках Вашої компетенції сприяти прискоренню розгляду Офісом правової 
допомоги Єрусалиму та Південних районів Держави Ізраїль заяви Черняк Т.В. 
щодо стягнення аліментів з її колишнього чоловіка Черняка П.В. і надання від-
повіді Міністерству юстиції України. Заздалегідь висловлюю вдячність.

17.11.2011 р.  Н. Карпачова

Міністрові охорони здоров’я України 
О. В. Аніщенку

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

До Уповноваженого з прав людини звернулася Чоботар Тетяна Микола-
ївна (мешкає за адресою: мікрорайон 5 Зарічний, буд. 88, кв.55, м.Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50081) щодо захисту права на належне службове 
розслідування факту халатного ставлення медичних працівників дитячої об-
ласної клінічної лікарні м.Дніпропетровська до своїх професійних обов’язків, 
що призвело до тяжких наслідків – смерті дитини.

Згорьована мати наводить докладну інформацію щодо неналежного виконан-
ня медичними працівниками згаданого медичного закладу своїх професійних 
обов’язків під час надання її дитині медичної допомоги. 

Чоботар Т.М. стверджує, що проведена Головним управлінням охоро-
ни здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації клініко-
експертна комісія є необ’єктивною і має на меті введення в оману працівників 
правоохоронних органів, які приймають рішення про порушення кримінальної  
справи. Тому вона просить сприяти проведенню клініко-експертної комісії Мі-
ністерства охорони здоров’я.
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З метою запобігання у подальшому порушенням прав людини на належну 
медичну допомогу, здоров’я та життя, керуючись статтями 49 і 101 Конститу-
ції України, статтями 13 і 17 Закону України “Про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини”, прошу дати доручення щодо проведення клініко-
експертної комісії Міністерства охорони здоров’я з метою перевірки організації 
надання Кірі Чоботар медичної допомоги та залучити до роботи цієї комісії 
матір померлої дівчинки.

Сподіваюсь на розуміння порушеної проблеми та термінові заходи реагування.*

18.11.2011 р.  Н. Карпачова

*Аналогічне звернення Уповноваженого з прав людини щодо захисту прав грома-
дянина Т. Чоботар надіслано 18 листопада 2011 р. Генеральному прокуророві України 
В. Пшонці.

Директору Державної установи 
“Інститут медицини праці  
Академії медичних наук України”,  
академіку НАН та АМН України 
Ю. І. Кундієву

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

До Уповноваженого з прав людини надійшло звернення Захарутіної Анни Ана-
толіївни (адреса: вул. Ульянових, 17, кв. 121, м.Керч, АР Крим, 98300) щодо захис-
ту права на встановлення інвалідності внаслідок професійного захворювання.

Вона повідомляє: “С 1975 года и по настоящее время работаю эмалировщицей в 
цехе производства стальной эмалированной посуды на комбинате Войкого г. Керчи. 

В 2010 г. на профосмотре были выявлены неудовлетворительные результаты 
анализов. Я прошла всех специалистов, которые установили диагноз, соответ-
ствующий профзаболеванию. Все результаты были отправлены в клинику 
научно-исследовательского института гигиены труда и профзаболеваний ХНМУ 
г.Харькова. 

В заключении и рекомендациях указано – направить на МСЭК для изме-
нения категории инвалидности и пенсионирования по профессиональным 
заболеваниям. 

Однако, согласно Акту от 29 сентября 2011 г., у членов комиссии по расследо-
ванию профессионального заболевания другое мнение: “Предельно-допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны – это концентра-
ции, которые в условиях регламентированной продолжительности ежедневного 
действия при 8-часовой работе (но не более чем 40 часов в неделю) не могут 
вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья...” 
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Заявниця стверджує, що стан її здоров’я погіршується, що підтверджують і 
лікарі, які її лікували. Тому вона вважає згаданий Акт членів комісії як такий, 
що порушує її права на належну медичну допомогу та соціальний захист.

30 листопада 2011 р. Захарутіну А. А. запрошено до Державної установи 
“Інститут медицини праці Академії медичних наук України” для стаціонарного 
обстеження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.101 Конституції України, п. 3 ч.3 ст.17 
Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, 
прошу дати доручення щодо вжиття усіх можливих заходів для надання Заха-
рутіній А. А. кваліфікованого лікування та об’єктивного розгляду питання про 
можливість визнання її інвалідом внаслідок професійного захворювання.

25.11.2011 р.  Н. Карпачова

Віце-прем’єр-міністрові України – 
Міністрові соціальної політики України 
С. Л. Тігіпку

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

До Уповноваженого з прав людини неодноразово протягом цього року звер-
тається Оськіна Галина Олександрівна (адреса: вул. Свердлова, буд. 297, кв. 67, 
м.Лисичанськ, 93120) щодо сприяння санаторно-курортному лікуванню у 
санаторії спинального профілю її доньки Семейко Наталії Миколаївни, яка 
є інвалідом першої групи.

Питання, з яким звертається людина, потребує індивідуального підходу, розу-
міння людського болю та бажання знайти, можливо, нетрадиційні підходи, аби 
допомогти конкретній людині. На жаль, тривале листування з Міністерством 
соціальної політики та Міністерством охорони здоров’я свідчить про формаль-
ний, бюрократичний підхід та небажання обох міністерств вирішити конкретне 
питання людини-інваліда. 

А суть питання полягає в такому. Заявниця, якій 57 років, є інвалідом, доглядає 
33-річну доньку – інваліда першої групи, яка має виражені порушення функції 
кінцівок внаслідок захворювання головного мозку, пересувається на візку. У сво-
їх зверненнях Галина Олександрівна зазначає, що, маючи право на санаторне-
курортне оздоровлення, її донька не може його реалізувати. Санаторії невроло-
гічного профілю, які рекомендовані жінці-інваліду, мають бар’єри, у них відсутні 
умови для інвалідів на візках, а фактичний стан здоров’я заявниці не дає змоги 
переносити доньку на руках під час такого лікування. Саме тому згорьована матір 
клопочеться про санаторне лікування у санаторії спинального типу, де створено 
належні умови. При цьому вона зазначає, що таке лікування протягом тривалого 
часу її донька вже отримувала, мала позитивні наслідки у стані здоров’я.
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. 
№187 та листа Міністерства праці та соціальної політики України від 18.02.2010 р. 
№671/0/14-10/014, на які посилаються місцеві органи охорони здоров’я, у спеці-
алізовані санаторії спинального профілю направляються на лікування інваліди 
першої та другої груп з наслідками травм і захворюваннями спинного мозку й 
хребта. Звернення до Міністерства соціальної політики керівництва Міністер-
ства охорони здоров’я та, за моїм дорученням, представника Уповноваженого з 
прав людини щодо сприяння заявниці отриманню путівки, зокрема у санаторно-
реабілітаційний комплекс “Слов’янський курорт” (м.Слов’янськ), позитивного 
розгляду не знайшли.

Враховуючи зазначене, керуючись статтями 17 та 22 Закону України “Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, прошу Вас особисто 
розглянути порушене питання та вжити заходів з метою подолання бюрократич-
них підходів щодо соціального захисту вразливих верств населення, сприяти в 
отриманні заявницею путівки до санаторію спинального типу. Прошу зважити, 
що 33-річна жінка-інвалід має дитину, якій потрібні материнська любов та до-
гляд, і вони покладають велику надію на таке оздоровлення.

Сподіваюсь на розуміння та допомогу.

25.11.2011 р.  Н. Карпачова

Уполномоченному по правам  
человека (Омбудсману) 
Азербайджанской Республики 
г-же Эльмире Сулеймановой

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Свидетельствую Вам уважение и имею честь обратиться к Вам по следую-
щему вопросу.

К Уполномоченному Верховной Рады Украины обратилась с письмом (ко-
пия прилагается) жительница с. Мигия Первомайского района Николаевской 
области, гражданка Украины Почтаренко Алёна Витальевна, 04.09.1987 г.р., с 
просьбой оказать содействие в возвращении в Украину из Азербайджана её 
малолетнего сына, гражданина Украины Почтаренко Александра Аминови-
ча, 03.06.2007 г.р. (копия прилагается).

Принадлежность А.А. Почтаренко к гражданству Украины подтверждается 
проездным документом ребёнка АО599108, выданным 02.03.2011 года органами 
внутренних дел Украины.

А. В. Почтаренко является одинокой матерью, поскольку запись об отце 
ребёнка в свидетельстве о рождении А.А. Почтаренко была произведена по фа-
милии матери, а имя и отчество отца ребёнка записано по её указанию на основа-
нии части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины, о чём свидетельствует 
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извлечение из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан 
о рождении № 00009450780 (копия прилагается).

В феврале 2011 года А. В. Почтаренко дала своё нотариально заверенное со-
гласие (копия прилагается) лишь на временные выезды за границу А. А. Поч-
таренко в сопровождении гр. Алиевой Парваны Джалал-гызы, 01.09.1960 г.р., 
которая неформально считается бабушкой её сына, но актами граждан-
ского состояния их родственная связь не подтверждается. В марте 2011 года 
А. А. Почтаренко был вывезен П. Алиевой в Азербайджан и с тех пор в Украину 
не возвратился, что противоречит воле его матери-одиночки.

По имеющейся информации малолетний ребёнок в данное время проживает 
вместе с П.Алиевой в г. Имишли (Азербайджан) по ул. Низами, д. 46. Может 
отзываться на имя Самир.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь статьями 8-11 Кон-
венции ООН о правах ребёнка, статьёй 3 Договора о сотрудничестве между 
Уполномоченным по правам человека (Омбудсманом) Азербайджанской Рес-
публики и Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека, 
обращаюсь к Вам, глубокоуважаемая Эльмира ханум, с просьбой посодей-
ствовать, в пределах Вашей компетенции, в возвращении в Украину из Азербай-
джана малолетнего гражданина Украины Почтаренко Александра Амиловича, 
03.06.2007 г.р.

Пользуясь случаем, свидетельствую Вам своё неизменное уважение и надеюсь 
на плодотворное сотрудничество в будущем.

28.11.2011 р.  Н. Карпачёва

Генеральному прокурору України 
В. П. Пшонці

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Відповідно до ст.17 Закону України ”Про Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини” здійснюється провадження Уповноваженого з прав лю-
дини у справі про забезпечення конституційних прав громадян, постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, на належний соціальний захист, охорону 
здоров’я і безпеку життя. 

Як стало відомо, увечері 27 листопада 2011 р. у місті Донецьку співробітники 
Міністерства надзвичайних ситуацій України демонтували намет на місці про-
ведення акції протесту ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 
біля приміщення будинку Головного управління Пенсійного фонду України в 
Донецькій області. 

За повідомленням, розміщеним на офіційному веб-сайті Донецької обласної 
державної адміністрації, це було зроблено згідно з постановою державної ви-
конавчої служби. 
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Після демонтажу намету до лікарів звернулися пікетувальники з проханням 
надати медичну допомогу одному з учасників подій. 

Під час надання медичної допомоги у машині швидкої допомоги помер один 
із протестуючих – Геннадій Іванович Конопльов.

За моїм дорученням, з метою вивчення обставин справи та запобігання по-
рушенням прав людини, 28 листопада на місце події виїхали представники Упо-
вноваженого з прав людини. Вони зустрілися з учасниками зазначених акцій 
протесту, працівниками правоохоронних органів. За попереднім висновком, нега-
тивного розвитку подій можна було б уникнути, якби влада своєчасно налагодила 
діалог з представниками громадських організацій, інвалідами-ліквідаторами 
щодо їхніх вимог про виплату пенсій відповідно прийнятим судовим рішенням.

Зважаючи на вищезазначене, керуючись ст.27, 39, 46, 55, 101 Конституції 
України, ст.13, 17 Закону України ”Про Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини”, прошу поінформувати про результати перевірки додержання 
чинного законодавства під час згаданих подій у місті Донецьку та вжити на-
лежних заходів прокурорського реагування з метою запобігання порушень прав 
людини у подальшому. 

29.11.2011 р.  Н. Карпачова

Голові Верховної Ради України 
В. М. Литвину

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Відповідно до ст.17 Закону України ”Про Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини” здійснюється провадження Уповноваженого з прав лю-
дини у справі про порушення конституційних прав громадян, постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, на належний соціальний захист, охорону 
здоров’я і безпеку життя. 

Як відомо, увечері 27 листопада 2011 р. у місті Донецьку працівники держав-
ної виконавчої служби Донецької області спільно зі співробітниками Міністер-
ства надзвичайних ситуацій України демонтували намет біля будинку Головного 
управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, де проводиться акція 
протесту інвалідів-ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Після демонтажу намету до лікарів звернулися учасники акції з проханням нада-
ти медичну допомогу одному з них, голодуючому Геннадію Івановичу Конопльову. 
Під час надання медичної допомоги у машині швидкої допомоги він помер.

За моїм дорученням, з метою вивчення обставин справи 28 листопада на місце 
події виїхали представники Уповноваженого з прав людини. Вони зустрілися з 
учасниками зазначеної акції протесту, працівниками правоохоронних органів. 

Цієї трагедії можна було б уникнути, якби державні виконавці здійснювали 
виконавчі дії не вночі, а вдень, тобто у робочий час.
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Про подібні випадки проведення державними виконавцями виконавчих дій у 
неробочий час, святкові або неробочі дні неодноразово надходили скарги грома-
дян до Уповноваженого з прав людини. У результаті проваджень Омбудсмана, 
що здійснювалися за такими зверненнями, з’ясовувалося, що ніякої нагальної 
потреби у проведенні виконавчих дій у позаробочий час не було.

Зважаючи на вищезазначене, керуючись ст.101 Конституції України, ст.13, 17 
Закону України ”Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, 
прошу дати доручення відповідним комітетам Верховної Ради України ви-
вчити питання щодо внесення змін до ст.29 Закону України “Про виконавче 
провадження” з метою встановлення більш жорстких обмежень у прова-
дженні державними виконавцями виконавчих дій у нічний час, святкові та 
неробочі дні.

1.12.2011 р.  Н. Карпачова 

Міністрові енергетики та  
вугільної промисловості України  
Ю. А. Бойку 

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

До Уповноваженого з прав людини звернулися працівники ПАТ “Трест Луганськ-
шахтопроходка” щодо захисту права на отримання заробітної плати.

Йдеться, зокрема, про те, що працівники підприємства протягом тривалого 
часу несвоєчасно й не в повному обсязі одержують заробітну плату, на 10 лис-
топада цього року заборгованість становить 23,9 млн грн.

Зі слів заявників, заборгованість із зарплати утворилася внаслідок недофі-
нансування Міністерством виконаних ПАТ “Трест Луганськшахтопроходка” 
будівельно-монтажних робіт на шахті-новобудові № 10 “Нововолинська”.

Заборгованість визнано і складено графік її погашення, але він не виконується, 
що спричиняє значні штрафні санкції з боку Пенсійного фонду України та по-
даткової адміністрації, що у свою чергу погіршує фінансовий стан підприємства 
і морально-психологічний клімат у колективі.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 43 і 101 Конституції України, 
статтями 13 і 17 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини”, прошу дати доручення розв’язати цю проблему та поновити 
конституційні права працівників ПАТ “Трест Луганськшахтопроходка” на отри-
мання винагороди за працю. 

2.12.2011 р.  Н. Карпачова 
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Голові правління 
Пенсійного фонду України 
Б. О. Зайчуку

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

До Уповноваженого з прав людини надійшло звернення від інвалідів-чор но-
биль ців, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС I категорії – 
Музиченко Катерини Іванівни та її сина – Музиченка Олексія Васильовича, щодо 
захисту прав на виконання судових рішень про перерахунок та виплату пенсій 
відповідно до статей 50, 54 Закону України “Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м.Києва 18 бе-
резня 2011 р. оскаржило постанови Голосіївського районного суду м.Києва від 
16 березня 2011 р. у справах № 2а-416/11 – за позовом Музиченко К. І. та №2а-
417/11 – за позовом Музиченко О. В. до Київського апеляційного адміністра-
тивного суду.

Перевіривши законність та обгрунтованість рішення Голосіївського район-
ного суду м.Києва, 28 вересня та 25 жовтня 2011 р. колегія суддів Київського 
апеляційного адміністративного суду ухвалила: Апеляційні скарги Управління 
Пенсійного фонду України у Голосіївському районі м.Києва залишити без за-
доволення, а постанови Голосіївського районного суду м.Києва від 16 березня 
2011 р. – без змін. 

Зазначена ухвала, яка набрала законної сили через п’ять днів після направ-
лення її копій особам, які беруть участь у справі, в тому числі й управлінню 
Пенсійного фонду України у Голосіївському районі м.Києва, не була оскаржена 
протягом двадцяти днів шляхом подання касаційної скарги до Вищого адміні-
стративного суду України.

Наведене цілком справедливо розцінюється заявниками як порушення кон-
ституційних прав на судовий захист та належне пенсійне забезпечення. 

Відповідно до ст.124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами 
іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України.

Зважаючи на викладене, прошу дати доручення розглянути порушене питання 
та вжити належних заходів реагування. 

Про прийняті рішення прошу поінформувати.

6.12.2011 р.  Н. Карпачова
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Генеральному прокуророві України 
В. П. Пшонці

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

26.03.2011 р. о 20-00 годині на 46 км автодороги Олександрівка–Красноармійськ-
Константинопіль водій автомобіля “Mitsubishi-Carisma” д. н. АН3666ВО 
Ісаков О. В., рухаючись з м.Добропілля в напрямку м.Білецьке Добропільського 
району, скоїв наїзд на пішоходів, які рухалися в попутному напрямку праворуч, 
та з місця пригоди зник. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 
Конопльова О. В. Двоє її неповнолітніх дітей залишися без матері. За ними до-
глядає бабуся Конопльова Алла Григорівна, проживає на вул. Миру, 4, кв. 21, 
м. Родинське, Красноармійський р-н, Донецька обл., матеріальне забезпечення 
якої – у вкрай тяжкому стані. Нещодавно під час мирних акцій протесту учасни-
ків ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС помер її чоловік Конопльов 
Геннадій Михайлович. 

Стосовно Ісакова О. В., який працював у відділі ДАІ Добропільського МРВ ГУ 
МВС України, порушено кримінальну справу, але його не було взято під варту 
і в даний час він переховується від слідчих органів. Як повідомляють потерпілі 
у справі, Ісаков О. В. під час ДТП був у стані сильного алкогольного сп’яніння. 
Наразі він перебуває у розшуку.

З часу ДТП минуло понад 8 місяців. За цей час місце Ісакова О. В. не вста-
новлено. Через неприйняття рішення у справі неможливо вирішити питання про 
відшкодування потерпілим від злочину заподіяної шкоди.

Прошу Вашого реагування щодо забезпечення об’єктивного і неупереджено-
му розслідування обставин загибелі Конопльової О. В. та вжиття заходів щодо 
розшуку Ісакова О. В.

16.12.2011 р.  Н. Карпачова

Голові Печерського районного суду м.Києва  
І. О. Отрош

ЗВЕРНЕННЯ  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

До Уповноваженого з прав людини на особистому прийомі звернулася дру-
жина колишнього першого заступника Міністра оборони України Іващенко 
Валентина Петрівна (домашня адреса: вул. Смолича, 2, кв.89, м.Київ, 03191) 
щодо захисту права її чоловіка на охорону здоров’я та медичну допомогу, сво-
боду та особисту недоторканність.

У серпні 2010 р. Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну 
справу стосовно Іващенка В.В. Печерським районним судом м.Києва 24 серпня 
Іващенку В.В. було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту і до цього 



357

часу він перебуває в СІЗО № 13 м.Києва. У лютому 2011 р. справу передано для 
розгляду по суті до цього ж суду. Запобіжний захід залишено без змін.

Моніторинг Уповноваженого з прав людини свідчить, що останнім часом стан 
здоров’я Іващенка В. В. значно погіршився, періодично виникає больовий син-
дром, який купується знеболювальними препаратами. Зазначене підтверджуєть-
ся й проведеними у січні 2012 р. в умовах Київського слідчого ізолятора № 13 
медичними комісійними обстеженнями, за результатами яких встановлено, що 
досягти максимального ефекту лише при застосуванні медикаментозних засобів, 
без використання фізіотерапевтичних та інших методів лікування, неможливо. 
На такий стан здоров’я у листі від 20 грудня 2011 р. №1-168/11 звернув увагу й 
суддя Печерського районного суду міста Києва С. В. Вовк: “Проведення судових 
засідань без прийняття знеболювальних неможливо. У зв’язку із ненаданням 
Іващенку В.В. медичної допомоги в неврологічному стаціонарі може наступити 
незворотне погіршення стато-динамічних функцій хребта, що може привести 
до інвалідності.”

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що Іващенко В. В. позитивно харак-
теризувався за місцем служби ветеранами Збройних Сил, космодромів Байконур 
та Плисецьк, підприємств ракетно-космічної галузі, неодноразово нагороджу-
вався державними нагородами СРСР та України, раніше до кримінальної відпо-
відальності не притягувався, є батьком двох дітей, має на утриманні дружину, 
постійне місце проживання.

Зазначені обставини відповідно до вимог ст.150 КПК України та постанови 
Пленуму Верховного Суду України № 4 від 25 квітня 2003 р. “Про практику за-
стосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження 
строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства” повинні 
враховуватися судом під час обрання запобіжного заходу.

Останніми роками Україна залишається лідером серед країн Європи за кіль-
кістю арештів.

Невтішною є і статистика звернень громадян до Уповноваженого з прав лю-
дини. Порівнянно з 2010 роком кількість звернень про порушення права на 
свободу і особисту недоторканність у 2011 році практично подвоїлась.

Про масове застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 
також йшлося під час моєї зустрічі 14 січня 2011 р. з Президентом України 
В.Ф. Януковичем. Після цього глава держави звернувся до усіх правоохоронців 
і суддів не допускати зловживання правом на арешт і застосовувати цей 
захід лише як виняткову міру запобіжного заходу. 16 вересня 2011 р. глава 
держави звернувся письмово до Генерального прокурора, Міністра внутрішніх 
справ, Голови Служби безпеки, Голови Державної податкової служби, Голови 
Ради суддів, Голови Ради суддів загальних судів найближчим часом розглянути 
питання щодо доцільності тримання під вартою осіб, які підозрюються у 
вчиненні злочинів, не пов’язаних із загрозою життю і здоров’ю громадян, 
а також не становлять інших загроз соціальній безпеці.
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Про системність проблеми зловживання правом на арешт в Україні свідчить і 
пілотне рішення Європейського суду з прав людини “Харченко проти України” 
від 10 лютого 2011 р. Суд звернув увагу на невмотивованість рішень судів 
про арешти та підкреслив, що взяття під варту повинно застосовуватися 
тільки тоді, коли існує реальна загроза ухилення обвинуваченого від слід-
ства та суду.

Уповноважений з прав людини вважає, що арешт є найсуворішим запо-
біжним заходом і повинен застосовуватися лише у виняткових випадках. 
Безпідставне взяття та тримання особи під вартою призводить до її моральних 
і фізичних страждань, а також страждань її близьких та рідних, нехтування кон-
ституційним правом на свободу та особисту недоторканність, честь і гідність 
людини.

З огляду на вищевикладене та відповідно до ст.101 Конституції України, 
ст.3, 13, 17 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини” прошу долучити звернення до матеріалів справи для розгляду 
питання про можливість зміни Іващенку Валерію Володимировичу запо-
біжного заходу на не пов’язаний з триманням під вартою з метою повного 
забезпечення його права на охорону здоров’я та медичну допомогу.

Про прийняте рішення прошу повідомити Уповноваженого з прав людини.

20.01.2012 р.  Н. Карпачова
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ВІДГУКИ  
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УПОВНОВАЖЕНОГО  

З ПРАВ ЛЮДИНИ

Уважаемая Нина Ивановна! 
Прошло около двух лет после благополучного освобождения из мест заклю-

чения Ларисы Неруш, которая, благодаря Вам, обрела возможность вернуться 
к воспитанию сына. Мы признательны, что развитие ее судьбы находится под 
Вашим личным контролем. Сейчас Лариса проживает вместе с сыном Андреем 
в Киевской области. Спустя полгода Лариса встретила мужчину, который по-
любил ее и решил взять на себя заботу о ней и ее сыне. 

В свое время мы сняли совместно с телеканалом “Рада” документальный 
фильм об этом событии, о главной роли Омбудсмана Украины в деле защиты 
прав человека и личного участия в процессе восстановления семьи. Мы рады, 
что Лариса оправдала Ваше высокое доверие. В наш фонд обращаются люди, 
сердца которых в свое время тронула эта история.

С уважением, Руслан Бахтыев, куратор Всеукраинского благотворительного 
фонда “Зоряна мрія”

15.01.2011 г.

Уважаемая Нина Ивановна!
Мне, филологу, специалисту в области русского языка и литературы, сейчас 

трудно найти слова, чтобы адекватно выразить моё восхищение Вашим му-
жеством, которое Вы постоянно проявляете, отстаивая права человека, и это в 
условиях дегуманизации общества и стремительного падения нравов. 

Когда человеку катастрофически плохо, когда ему нужна срочная помощь и 
“промедление смерти подобно”, люди обращаются к Вам, и Вы своевременно 
её оказываете, пока другие госструктуры раскачиваются. 

Вы заслуженно пользуетесь всеобщим одобрением и уважением. Ваш Секре-
тариат можно уподобить маяку, свет которого не позволяет кораблям сбиться с 
курса и погибнуть. 

Если бы, уважаемая Нина Ивановна, не Ваше своевременное вмешательство и 
не энергичные действия работников Секретариата Уполномоченного, моего сына 
давно не было бы на свете. Благодаря принятым Вами экстренным мерам моему 
сыну в СИЗО г.Симферополя сделана серьёзная операция правой локтевой кости. 

Тамара Павловна Гордеева, мама осужденного Удовенко Павла, пгт Мас-
сандра, АР Крым 

17.01.2011 г.

Додаток 4
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Шановна Ніно Іванівно! 
Я, Бондаль Н. П., звертаюся до Вас і фахівців Секретаріату Уповноваженого з 

прав людини із подякою та вдячністю за надану нам допомогу, завдяки якій наша 
родина отримала надію на день прийдешній і впевненість щодо одужання мого 
чоловіка і батька нашої дитини, після проведеної складної, але вдалої операції. 

Протягом двадцяти місяців, утримуючи Бондаля В.В. під вартою, органом 
досудового слідства чинилися дії, на обмеження його права на лікування тяжкої 
та небезпечної хвороби. 

Проблема, яку майже два роки ми з адвокатами самостійно намагалися 
розв’язати, покладаючись на сумління слідчих Генпрокуратури України та пра-
цівників СІЗО, вирішена виключно завдяки Вашому втручанню. “Тепер я впев-
нилася, що поступово, у тому числі через діяльність інституту Уповноваженого 
з прав людини, Україна розвернулася у бік сприйняття гуманітарних цінностей. 
Від декларацій виключно на міжнародній арені наші посадовці де-факто при-
йдуть до розуміння цінності прав і свобод людини, які Ви обстоюєте та захи-
щаєте у державі. 

Маючи лише надію, я звернулася до Вас і переконалася, що, дійсно, можна 
змінити опір, на перший погляд, неперервного бюрократичного механізму! Це 
додало мені сили й упевненості у справедливому вирішенні судової справи в 
цілому”. 

Н.П. Бондаль, дружина В. В. Бондаля, м.Київ
18.01.2011 р.

Шановна Ніно Іванівно! 
Хочу висловити Вам велику подяку за допомогу, яку мені надано. Лікування 

проведено повністю, кваліфікованими фахівцями, здоров’я нормалізувалося. 
Вважаю, що виключно Ваша допомога сприяла такому розв’язанню проблеми 
мого онкологічного захворювання. 

З повагою, В. Бондаль, ув’язнений Лукянівського СІЗО
30.01.2011 р.

Шановна Ніно Іванівно!
Я, мати Католіченка Олександра Васильовича, щиро дякую Вам за допомогу 

моєму сину в переведенні його до іншої виправної колонії. Бажаю Вам, Ніно 
Іванівно, і Вашим працівникам міцного здоров’я й успіхів у праці, щоб Ви й 
надалі допомагали нам, простим людям. 

Л. А. Католіченко, мати засудженого О. В. Католіченка
02.02.2011 р.

Вельмишановна Ніно Іванівно! 
Дуже вдячна Вам за допомогу і підтримку у вирішенні питань, що стосуються 

мого чоловіка Г. Г. Філіпчука. Лише Ваша самовіддана праця по встановленню 
справедливості та захисту прав людини дала змогу полегшити умови його три-
мання в слідчому ізоляторі, а потім, як кажуть адвокати, дала змогу призначити 
повторне апеляційне слухання. Суттєву допомогу надали Ваші представники 
на судових засіданнях. 
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Тільки завдяки особисто Вам у засобах масової інформації з’явилися мате-
ріали на захист мого чоловіка, академіка Г. Г. Філіпчука. Я надзвичайно вдячна 
Вам за велику моральну підтримку, яку відчуває вся наша велика родина, про-
тягом цього нелегкого часу. Низький уклін Вам та побажання здоров’я й успіхів 
у Вашій нелегкій праці.

З повагою, Наталія Філіпчук, дружина Г. Філіпчука
18.02.2011 р. 

Вельмишановна Ніно Іванівно!
Хочу Вам подякувати за небайдужість до людських проблем та інформувати 

Вас про те, що після Вашого втручання порушене мною питання було вирішено 
і мене поновлено на службі, а незаконно накладені стягнення, про які йшла мова 
в моєму зверненні, – знято.

І. І. Біловол, військовослужбовець, Ізмаїльський район, с.Кислиця
01.03.2011 р.

Вельмишановна Ніно Іванівно!
Своєю плідною працею та силою духу Ви звеличуєте нашу державу, примно-

жуєте її успіхи і досягнення. Ваша підтримка, розуміння та творча думка до-
дають сил і енергії, щоб творити добро, доносити до серця кожного незгасимий 
вогонь віри, надії, любові.

Печерська районна організація Товариства Червоного Хреста засвідчує Вам 
свою повагу та висловлює щирі слова подяки за допомогу, надану Товариству 
зі збору коштів для підтримки наших найбільш уразливих верств населення. 
Також Ваш внесок дасть змогу придбати найнеобхідніше для постраждалих 
після землетрусу в Японії.

Л.Л. Харченко, Голова Печерської районної організації Товариства 
Червоного Хреста

14.03.2011 р. 

Вельмишановна пані Карпачова Н. І.! 
Римсько-католицька громада м.Хирова сердечно вітає Вас та працівників Се-

кретаріату з Великоднем і щиро вдячна Вам за допомогу в поверненні віруючим 
Святині – костелу Святого Лаврентія в місті Хирові Старосамбірського району 
Львівської області.

Вже рік, як за Вашого сприяння нам дозволено правити в храмі, громада має 
тепер свого окремого священика Отця Павла Чирика, громада наша зросла. На 
даний час уже йде виконання другої частини наказу господарського суду про 
повне відокремлення храму від Народного дому. Ми знайшли спільну мову 
з міською владою, і вона більше нам не ставить перешкод. У кожній службі 
Божій ми згадуємо тих, хто нам допомагав у поверненні нашого храму і мо-
лимося за них. 

Низький уклін Вам і Боже Благословення за всі Ваші добрі діла, за допомогу, 
яка в сьогоднішній важкий час так потрібна людям! Нехай на Вашому життєвому 
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шляху завжди Вас чекає удача і добрий Господь Бог Вас благословить на хороші 
діла, а Матінка Божа опікує всю Вашу Родину. Міцного здоров’я, земного щастя, 
великих успіхів у роботі і всіляких гараздів.

З повагою до Вас, парафіяни римсько-католицької громади РКЦ Святого 
Лаврентія, м.Хирова –55 сімей (Я. Солонець, Ю. Вуйцік, М. Гавдьо, Р. Шуль, 
Є. Щепанський, Г. Пиріг, В. Верхушкіна, Г. Гаврилюк, М. Гриценюк, Б. Баб’як, 
С. Лаврентьєв та інші).

24.03.2011 р.

Дорогая Нина Ивановна! 
Когда я выходил на свободу, некоторые заключенные, с которыми мне удалось 

пообщаться, говорили, что передай при случае привет Нине Карпачевой, пусть 
она нас не забывает, она единственная инстанция, которая реально может нам 
помочь и помогает.

Нина Ивановна! Вы выполняете благородную миссию, многие люди, которым 
Вы помогли, обязаны Вам своим здоровьем, а часто и жизнью, как и в конкрет-
ном моем случае.

Нина Ивановна! Благодарю Вас и всех сотрудников Вашего аппарата, желаю 
всем здоровья, счастья и успехов в нелегком, но благородном труде.

С огромным уважением, Алексей Нечаев, АР Крым
04.04.2011 г.

Шановна Ніно Іванівно!
Я, потерпіла у справі, Посилюжна Марія Михайлівна, мати загиблого сина 

Посилюжного О. М. внаслідок ДТП, яка сталася 21.09.2008 р. у с. Скорики Під-
волочиського району Тернопільської області, хочу висловити Вам, Ніно Іванівно, 
слова найщирішої подяки за ту допомогу, яку мені, потерпілій матері, Ви надали. 
Кримінальна справа буде закінчена найближчим часом. Вам велике спасибі за 
те, що допомагаєте людям у таких складних випадках.

Марія Михайлівна Посилюжна, с.Скорики Тернопільської області
05.04.2011 р.

Ніно Іванівно!
Я хочу висловити щиру подяку за моральну підтримку та практичні заходи, 

спрямовані на зменшення страждань народу Японії. Я надзвичайно вдячна Се-
кретаріату Омбудсмана за своєчасне переведення через Організацію Червоного 
Хреста України коштів для жертв природної катастрофи, яка сталася у мене на 
Батьківщині.

Я повністю згодна з Вами, що український досвід подолання наслідків Чор-
нобильської катастрофи може бути зараз дуже корисний для Японії. Особливо 
проблема відновлення територій, що постраждали від наслідків Чорнобиля, є 
дуже схожою з тим, що зараз відбувається на північному узбережжі Японії. Дуже 
вдячна Вам за добрі слова та увагу.

Юкіе Мокуо, Представництво Дитячого фонду ООН в Україні 
13.04.2011 р.
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Вельмишановна Ніно Іванівно! 
Дозвольте висловити свою найщирішу вдячність за Вашу допомогу. Борж-

ник Чонка М. В. сплатив присуджені на мою користь грошові кошти в повному 
обсязі вже 18.04.2011 р. Я щиро дякую Вам за те, що Ви захистили мої права 
на законних підставах. Саме завдяки Вашому сприянню боржник “поспішив” 
сплатити грошові кошти, які не сплачував роками.

Завдяки Вашій підтримці, милосердю я не був кинутий напризволяще (адже 
я був у відчаї й розпачі). Я вдячний Богові за те, що в такий скрутний і важкий 
для мене час знайшлася така людина, як Ви, яка змогла допомогти, відкрила мені 
віру й сили в майбутнє. Дякую Вам за те, що Ви знаходите можливості і сили 
допомагати таким простим людям, як я.

Ваша допомога – це вагомий внесок у розвиток нашої держави Україна й, 
безсумнівно, відчутна підтримка знедоленим і тим, що потребують допомоги. 
Надаючи допомогу, Ви даруєте людям радість, тепло і надію. Якби не Ваша 
допомога, то я б і досі поневірявся по кабінетах нашої влади і шукав марно 
правди. Я дуже ціную Вашу велику відповідальність, високий професіоналізм, 
цілеспрямованість, обов’язковість, розуміння та чуйне ставлення до людей, які 
дійсно потребують допомоги та правового захисту. Нехай благословить Вас Бог!

Віталій Скубко, інвалід ІІІ групи, с. Жигайлівка Тростянецького району Сум-
ської обл.

 03.05.2011 р.

Особиста подяка пані Ніні Карпачовій за оперативне втручання і вирішення 
питання прав сім’ї і людини за ст. 60 Сімейного кодексу України на спільне і 
добровільне проживання разом. Проблему з подовженням візового режиму – 
розв’язано. Ви врятували мою сім’ю!

С. Бережняк і її чоловік, громадянин Італії, с.Сілець, Львівської обл. 
10.05.2011 р.

Шановна Ніно Іванівно!
Засвідчую Вам свою велику повагу і хочу подякувати Вам і Вашому колективу 

за ту допомогу, яку надали нашій родині.
У січні 2011 р. працівники Коломийської міської міліції Магула Р. П. та 

Фенін П. В. побили мого онука. Міліція хотіла прикрити свої неправомірні дії і 
подала справу в адміністративний суд на внука. Завдяки копіткій праці Ваших 
працівників справу ми виграли. Керівництво міліції вибачилось перед нашою 
родиною. Міліціонери, які били мого сина, визнали свою провину і сплатили 
моральний та матеріальний зиск. На цьому справу закрили.

Ще раз хочу побажати Вам і Вашим працівникам довголіття, доброго здоров’я 
та наснаги в праці.

З повагою, Г. Д. Жиловська, м.Коломия Івано-Франківської обл.
06.06.2011 р.



364

Шановна Ніно Іванівно! 
Дякую Вам за допомогу! У квітні 2011 р. я звернувся до Вас із проханням до-

помогти отримати не отримані мною більше 2 років кошти із щорічної допомоги 
до Дня Перемоги, як інваліду війни, присуджені рішенням Красноармійсько-
го міськрайонного суду Донецької області, в сумі 7 960 грн. Після отримання 
Вашого листа-відповіді кошти в повній сумі були негайно мені перераховані 
Красноармійським ВДВС та отримані мною в травні 2011 р. 

Два роки я марно намагався отримати ці кошти, і тільки після Вашого втру-
чання вони нарешті мною отримані. Хочу щиро Вам подякувати, адже саме за-
вдяки Вам нарешті відновлена справедливість. Тепер я розумію, що Ви дійсно 
працюєте на благо людини і не можу навіть передати словами всієї вдячності за 
Вашу чуйність та повагу до мене не на словах, а на ділі, за надану мені допомогу.

Міцного Вам здоров’я, терпіння і сил у Вашій нелегкій, але такій потрібній 
простим людям роботі! Низький Вам уклін.

Юхим Тимошенко, інвалід І групи Великої Вітчизняної війни, Донецька обл., 
Красноармійський р-н., с.Новоекономічне 

14.06.2011 р. 

Ніно Іванівно!
Я, Андрусів Світлана Михайлівна, викладач Сокальського професійно-

го ліцею, 27 років педагогічного стажу, інвалід третьої групи. У період з 
01.07.2010 р.перебувала на лікарняному під час щорічної оплачуваної відпустки, 
що підтверджується відповідними документами. 

Внаслідок цього втратила 20 днів відпустки і щорічна відпустка не була перене-
сена та не виплатили за лікарняні. Крім цього, із 1.09.2004 по 1.01.2007 рр. мені не 
виплачували за вислугу років (на той час у мене був 21 рік педагогічного стажу).

Я неодноразово зверталась до головного бухгалтера з проханням оплатити, але 
отримувала відмову без пояснень. Я зверталась до прокуратури Сокальського 
району Львівської області (29.10.2010) та до прокуратури Львівської області 
(17.11.2011 р.), але, на жаль, там, де мають у першу чергу бути на варті закону і 
вжити заходів реагування, на моє звернення не звернули увагу, а відповіли, що 
директор і головний бухгалтер ліцею в своїх діях правомірні й не повинні ви-
плачувати кошти й переносити відпустку.

Мотиви таких дій цілком зрозумілі, тому що головний бухгалтер ліцею пере-
буває в родинних стосунках з одним із помічників прокурора Сокальської про-
куратури. Після мого звернення в прокуратуру мені створили такі умови, щоб я 
пішла з роботи за власним бажанням. Я зверталася в різні інстанції за захистом 
і зневірилась у всьому, хоч і знала, що закон на моєму боці. 

Остання інстанція, до якої я звернулася, була Секретаріат Уповноваженого з 
прав людини, до Вас, Ніно Іванівно. Коли директор дізналася, куди я звернулася, 
то кричала на мене, вигнала мене із наради адміністрації... Для мене це були 
страшні дні, я б своєму ворогові не побажала такого. Працівники, колеги по 
роботі мене обминали, боялися зі мною розмовляти, підлабузники адміністрації 
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наговорювали на мене наклепи. Я йшла на роботу, як на війну. Я ледве не втра-
тила роботу, а знайти роботу в маленькому місті та ще й інваліду вкрай важко.

Я не можу не подякувати Вам, Ніно Іванівно, адже тільки Ваш лист до Терито-
ріальної державної інспекції праці у Львівській області спонукав їх вивчити всі 
обставини моєї справи. Інспектор праці Тарас Кипибіда ґрунтовно вивчив мою 
справу. Мені повернули кошти за вислугу років. Може це для когось і копійки, 
а для мене, інваліда третьої групи, це вісім інгаляторів “Серетиду”, яких мені 
вистачить на чотири місяці. Мені заплатили за лікарняні і надали відпустку, яку 
я не використала. Я зараз пишу і мені навертаються сльози, що я пережила – 
один Бог знає. 

Як бачите, довели істину не прокуратура, яка стоїть на варті закону, не проф-
спілка, яка б мала обстоювати інтереси працівників... Дякую особисто Вам, Ніно 
Іванівно, адже тільки Ваше втручання сприяло відновленню справедливості і 
захисту моїх прав відповідно до Конституції України. 

Світлана Михайлівна Андрусів, м.Сокальськ, Львівська обл. 
15.06.2011 р. 

Шановна Ніно Іванівно! 
Хочу висловити щиру подяку за те, що Ви залишилися небайдужою до до-

тримання прав простого пенсіонера. Рішення щодо перерахунку пенсії, яке було 
прийнято апеляційним судом, є законним та справедливим. 

Я вдячна Вам за чуйність, доброзичливість та турботу. В моїй особі Ви здобули 
щирого прихильника. Дай Вам Боже міцного здоров’я, щастя та довгих років 
життя. Сподіваюся, що Ви ще багато років будете обстоювати законність та до-
тримання прав людини, адже таких, як Ви, обмаль. Дозвольте також висловити 
щиру подяку всім Вашим співробітникам за допомогу у швидкому розгляді по-
зову у Вінницькому апеляційному суді...

Валентина Юрій, м.Чернівці
20.06.2011 р.

Дорогая многоуважаемая Нина Ивановна! 
Обращаюсь к Вам еще раз со словами огромной благодарности и уважения.
Спасибо Вам за Ваш труд, за Ваш высокий уровень профессионализма, за 

Вашу сердечность и доброту, за большую работу, проведенную Вами для спасе-
ния моей жизни. Спасибо Вам за Вашу беззаветную любовь к людям, за Ваше 
доброе сердце, за Вашу огромную материнскую любовь к бедным, больным, 
обездоленным, к людям попавшим в беду, к людям, которые стали на всю свою 
жизнь калеками.

Ваша поистине материнская любовь безгранична, Ваша забота спасает людей 
от смерти. Ваше имя вызывает у людей надежду и преклонение. Низкий Вам 
поклон и пожелание здоровья на долгие лета. 

Данила Николаевич Бутко, инвалид І группы, г.Киев
25.06.2011 г. 
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Шановна пані Карпачова! 
Передусім хотів би подякувати за Ваш лист від 29 червня 2011 року з позитив-

ними відгуками про співпрацю в організації Тематичного семінару НСПЛ “Роль 
національних структур з прав людини у захисті та просуванні прав інвалідів” 
24–25 травня 2011 року. Це були, справді, спільні зусилля, і я можу лише у відпо-
відь висловити свою подяку Вам та Вашим співробітникам за чудову співпрацю. 
Нам було приємно співпрацювати з Вами в організації цього заходу. Вірю, що 
у нас будуть можливості спільно попрацювати в такому ж дусі у майбутньому, 
звичайно, незалежно від Вашої активної участі в інших заходах НСПЛ. Наразі 
готується резюме результатів та висновків проведеного в Києві семінару, і як 
тільки воно буде готове, я надішлю його Вам.

Моя команда і я були також глибоко вражені тим, що ми побачили і почули 
під час відвідання Вашого офісу. Безперечно, Вам вдалося зробити з інституції 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини авторитетний неза-
лежний орган, якому довіряють громадяни і який водночас є партнером влади, 
конструктивним у своєму підході, але й не боїться критикувати та говорити про 
аномалії, коли вони з’являються.

 Крім того, я також хотів би подякувати за Ваш другий лист, отриманий 
20 червня 2011 року, у якому Ви висловили зацікавленість у закладенні основ 
для створення Національного превентивного механізму (НПМ) в Україні шля-
хом презентації моделей НПМ інших країн на спеціальному заході. Я вважаю, 
що вивчення досвіду та передової практики інших країн може стати корисним 
поштовхом для дискусії щодо створення такої інституції в Україні. 

Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю. 
З повагою, Маркус Єгер, Керівник Управління національних структур з прав 
людини, тюрем та поліції, Генеральний директорат прав людини і юридичних 
питань, Рада Європи                                                                      25.06.2011 р.

Шановна Ніно Іванівно!
Європейська бізнес асоціація, що представляє інтереси понад 80 українських 

та міжнародних компаній, які працюють в Україні, та є однією з провідних ор-
ганізацій міжнародного бізнесу, цим листом засвідчує Вам свою високу повагу.

Будучи першим Омбудсманом України, Ви багато років пристрасно захищаєте 
права та свободи людини. Важко переоцінити зусилля, яких Ви доклали до по-
кращення юридично-правової бази України та наближення її до Європейських 
стандартів.

Ми високо цінуємо Ваші здобутки у державному управлінні і наукових працях. 
Від імені компаній – членів Асоціації, дозвольте висловити захоплення Вашою 
відданістю справі захисту прав людини в Україні. Нехай Ваш високий профе-
сіоналізм, талант та відповідальність слугують задля створення позитивного 
іміджу нашої держави.

Анна Дерев'янко, виконавчий директор Європейської бізнес асоціації
21.08.2011 р.
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Дорога Ніно Іванівно! 
Я, Козицька Н. Й., вчителька-пенсіонерка, маю 35 років педагогічного стажу, 

дякую вам персонально і вашим співробітникам за допомогу, надану мені у ви-
рішенні мого питання. Пенсія мені виплачується після Вашого втручання. 

Ви виконуєте надзвичайно важливу роботу, самовіддано захищаючи права 
людей. Бажаючи успіхів у подальшій Вашій праці, молитиму Бога, щоб він охо-
роняв Вас і допомагав у повсякденній діяльності на благо рідної України.

З глибокою повагою, Ніна Козицька, м.Львів 
28.08.2011 р 

Шановна Ніно Іванівно! 
Дозвольте висловити щиру подяку Вам та вашій команді за допомогу й надану 

підтримку в складній для нашої дитини час. 
 8 липня 2011 року ми звернулися до Вас з проханням та надію у вирішенні 

питання щодо вступу у вищий навчальний заклад нашої дитини, Голландського 
Максима, інваліда – дитинства І групи по зору. Наче світ вирішив відвернутися 
від дитини, нагадуючи йому, що він не громадянин України, бо не має права на 
навчання у вищих навчальних закладах, як інвалід. Не маючи надії на справед-
ливість, вирішили схопитися за соломинку та написати Вам листа.

Ми не можемо передати тієї радості, коли нам зателефонували і повідомили, 
що цим питанням уже займаються і нам допоможуть. Допоможуть Максиму 
здійснити свою мрію, а головне, знову повірити в людську доброту, щирість та 
людську гідність. Дуже складно боротися з вітряками, коли ти один. А на той 
час ми зрозуміли, що ми маємо підтримку, що ми можемо і повинні боротися 
за нашу дитину. 

Від усього серця, від кожного куточка нашої душі прийміть щиру подяку за 
Вашу роботу, за Вашу дійсно необхідну працю. Ми сподіваємось, що наш при-
клад дасть можливість за Вашої допомоги багатьом дітям-інвалідам вступити у 
вищі навчальні заклади, отримати диплома та приносити користь суспільству. 
А найголовніше, ми віримо в те, що команда на чолі з прогресивним керівником 
зможе стерти стереотипи ставлення до дітей-інвалідів. 

Голландський Володимир Юрійович, батько Максима Голландського, інваліда-
дитинства І групи, м.Київ

06.09.2011 р. 

Ніно Іванівно!
Хочу висловити подяку за відповідь на моє звернення з приводу пенсії по-

страждалим від Чорнобильської катастрофи. Відповідь містить дуже детальну 
та вичерпну, логічно викладену інформацію, таку необхідну нам. Дякую. Бажаю 
Вам творчої наснаги, сил та натхнення для щоденного захисту та обстоювання 
прав громадян України.

З повагою, Ірина Леонідівна Якимович, пенсіонерка, м.Київ
28.09.2011 р.
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Уважаемая Нина Ивановна! 
Спасибо Вам за Вашу помощь в решении моей проблемы. Десять долгих лет 

я писала во все инстанции в надежде, что мне помогут. Я инвалид, пережила 
серьезную операцию на позвоночнике, живу одна и без поддержки и помощи 
моего сына – Бондарева Павла Николаевича, который был осужден в 2001 году. 

Несправедливый приговор прозвучал, как выстрел –13 лет! Я писала всем, 
где рассказывала, как обстояло дело на самом деле и кто на каких этапах про-
сил у меня деньги, чтобы сына не посадили. А откуда у нас такие деньги? Вот 
и сидел сын все эти годы, пока я не обратилась к Вам, как к последней надежде 
и гаранту справедливости! 

 И вот 25 сентября мой сын, благодаря Вашей помощи, вернулся домой. Спаси-
бо Вам за Ваше неравнодушное отношение к проблемам людей. Теперь я точно 
знаю, что Уполномоченный по правам человека действительно защищает наши 
права. Спасибо Вам! Всех благ Вам и Вашим помощникам!

С уважением, Валентина Никитична Бондарева, пенсионерка, инвалид, 
г.Судак, АР Крым

01.10.20011 г.

Глубокоуважаемая Нина Ивановна! 
Даже нет смысла оправдываться. Я очень и очень виноват перед Вами. Вы 

спасли мне жизнь. А я даже не поблагодарил Вас. Еще раз простите меня по-
жалуйста. Я пишу, чтобы поклониться Вам за все то, что Вы сделали для меня и 
делаете для простых людей. Нет таких слов, чтобы выразить ту степень добра, 
которую Вы делаете для людей и делаете это со всей душой и большим сердцем. 
Еще раз большое спасибо и нижайший поклон. 

С глубоким уважением, Петр Иосифович Денис, г.Одесса
28.10.2011 г.

Вельмишановна Ніно Іванівно!
Від імені мешканців сіл Верхній Студений та Нижній Студений Міжгірського 

району Закарпатської області Нижньостуденівська сільська рада висловлює Вам 
сердечну подяку за сприяння у відновленні автобусного рейсу Верхній Студе-
ний – Ужгород. 

Суть проблеми полягає в тому, що наші населені пункти найвищі в області 
над рівнем моря, “відрізані” від центральної траси, до якої 16 км. Декілька років 
поспіль курсував автобус Верхній Студений – Ужгород, адже його мешканці не 
мали можливості нормально добратися до інших населених пунктів, обласного 
центру та залізничної станції “Воловець”. Але рік тому цей рейс було безпід-
ставно знято із маршруту.

Чиновниками КП “Обласне управління пасажирських перевезень” рейс В. 
Студений – Ужгород, нібито через його неокупність, було знято із маршруту. 
Студенти, інваліди та літні люди, усі мешканці сіл Верхній Студений та Нижній 
Студений обурювалися діями чиновників і за допомогою звернулися до Вас. 

Після втручання Омбудсмана України маршрут Верхній Студений – Ужгород 
вже відновлено.
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Ми висловлюємо Вам, вельмишановна Ніно Іванівно, сердечну подяку за про-
явлену увагу до мешканців гірських сіл, бажаємо Вам успіхів у діяльності на 
високій посаді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

З повагою, В. Славець, сільський голова села Нижній Студений, Міжгірський 
район Закарпатської обл.

24.11.2011 р.

Шановна Ніно Іванівно!
Завдяки Вашій громадянській позиції та людським якостям, завдяки Вашому 

особистому сприянню питання по виділенню коштів для заміни нейростимуля-
тора головного мозку для моєї доньки, врешті-решт, було вирішено позитивно. 
Така довгоочікувана допомога надійшла нам від Одеської міської ради. 

Здоров'я наших близьких людей, наших дітей, здійснення їх мрій є нашими 
найзаповітнішими бажаннями та сподіваннями!

Наша родина бажає Вам тепла та затишку! Велика подяка та побажання Вашій 
команді, працівникам Секретаріату, усім, хто допомагає Вам у справі захисту 
прав громадян нашої держави. 

З повагою та щирою дякою, Тамара Володимірівна Чернюк та моя донечка 
Юлія, м.Одеса

20.12.2011 р.
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