


«Ген справедливості» – збірка на основі матеріалів 112 інтерв’ю авторської 
радіопрограми правозахисниці та адвокатки Лариси Денисенко «Ген справед-
ливості» та 28 інтерв’ю у межах програми «Протидія насильству в сім’ї», які 
виходили впродовж березня 2015 – вересня 2018 рр. на Громадському радіо.

Обидві радіопрограми – частина медійно-правозахисної ініціативи, що реа-
лізувалася Громадським радіо за підтримки проекту «Доступна та якісна правова 
допомога в Україні», який впроваджується Канадським бюро міжнародної 
освіти у партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги 
та фінансується Урядом Канади. Програми розповідають про діяльність системи 
безоплатної правової допомоги в Україні, зокрема про історії захисту прав 
та представництва інтересів вразливих груп населення, успішну юридичну 
практику у справах та спорах з найбільш актуальних правових проблем в Україні 
впродовж останніх років (окремі серії інтерв’ю присвячені правовим питанням 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та учасників антитерористичної операції 
(АТО)), а також – про проблему домашнього та гендерно обумовленого насиль-
ства: як протидіяти цьому явищу та допомагати постраждалим.
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Збірка «Ген справедливості» складається з інтерв’ю, що виходили на Гро-
мадському радіо в авторській програмі Лариси Денисенко «Ген справедливості» 
та програмі «Протидія насильству в сім’ї»,  створених за фінансової підтримки 
Уряду Канади у рамках проекту «Доступна та якісна правова допомога в Укра-
їні», який впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти у партнерстві 
з Координаційним центром з надання правової допомоги.

Інформація, що міститься у цій публікації, має загальний характер і не 
може вважатися правовою допомогою для вирішення конкретних проблем 
юридичного або іншого характеру. Погляди, представлені у цій збірці, є осо-
бистими думками учасників програми, і не обов’язково відповідають позиції 
проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», Канадського бюро 
міжнародної освіти або Уряду Канади.

Автори цієї публікації не гарантують, що інформація, яка міститься в 
публікації, або на яку посилаються учасники програм, є вичерпною та абсо-
лютно точною. Публікація не є закликом до дії або бездіяльності; перед тим, 
як приймати будь-яке рішення у тій чи іншій життєвій ситуації (яка, можливо, 
корелює із тематикою інтерв’ю), або якщо Ви потребуєте правової допомо-
ги, – будь ласка, проконсультуйтеся з адвокатом/юристом або зверніться до 
найближчого центру чи бюро правової допомоги1.

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

Проект «Доступна та якісна правова допомога в Україні»

У березні 2015 року в ефірі Громадського радіо вийшли перші інтерв’ю в 
рамках програми «Ген справедливості», авторкою та ведучою якої стала право-
захисниця, адвокатка та письменниця Лариса Денисенко. Вони були присвячені 
подіям Революції гідності та ролі системи безоплатної правової допомоги 
(БПД) у захисті прав та свобод учасників масових мирних акцій протесту по 
всій Україні. Щойно створена система БПД стала чи не єдиною державною 
інституцією у сфері правосуддя в Україні, яка склала іспит на неупередженість 
та професійність у складних умовах. Близько двох третин затриманих активіс-
тів під час подій Майдану скористалися гарантованим державою правом на 
ранній доступ до правової допомоги та отримали якісний правовий захист, 
який надавали адвокати за дорученнями від центрів з надання безоплатної  
вторинної правової допомоги. Таким чином, система БПД підтвердила свою 
незалежність від політичних впливів та відповідність принципу верховенства 
права і цінностям захисту прав людини незважаючи на зовнішні умови та 
обставини. І сьогодні система безоплатної правової допомоги прагне стати 
тим «геном справедливості» у системі правосуддя в Україні, що допомагає 
змінювати негативне ставлення українців до державних інституцій. Наразі, до 
системи безоплатної правової допомоги щороку звертається близько мільйона 
людей в Україні.

Радіопрограма «Ген справедливості» на Громадському радіо створена 
за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», який 
протягом 2014-2019 рр. впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти 
у партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги та 
фінансується Урядом Канади. Герої та учасники програми «Ген справедливості» 
розповідають про успішні історії захисту прав людей в Україні, про можливості 
отримання безоплатної правової допомоги з найактуальніших питань, які 
виникають у повсякденному житті, про правові механізми вирішення проблем 
та шляхи доступу до правосуддя в Україні.

Ця Збірка створена на основі матеріалів 112 інтерв’ю, які вийшли в ефір 
у межах програми «Ген справедливості» впродовж березня 2015 – вересня 
2018 років. Радіопрограма має тематичні цикли (присвячені захисту прав 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО), учасників антитерористичної операції 
(АТО) та протидії домашньому насильству і гендерній дискримінації) та охо-
плює найбільш актуальні правові проблеми та потреби в Україні, які виникли 
впродовж останніх років. Фахівці системи безоплатної правової допомоги 
(центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової 
допомоги з різних регіонів країни) та адвокати, які співпрацюють із центрами, 
представляли «живі» приклади того, як їм вдалося захистити та відновити 
порушені права представників вразливих груп населення України, створити 
юридичні прецеденти та сформувати позитивну правозахисну практику. Також 
учасниками програми стали експерти у сфері верховенства права та безоплатної 
правової допомоги з України, Канади та США.
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У 2015 році у рамках «Гену справедливості» вийшов тематичний цикл з 14 
інтерв’ю, які стосувалися забезпечення та реалізації прав учасників антитеро-
ристичної операції (АТО), членів їх родин, а також сімей загиблих військових. 

АТО стала новим непрогнозованим для країни викликом, на який потрібно 
було швидко відповідати в умовах відсутності відповідної нормативно-правової 
бази у різних сферах, зокрема й тих, які безпосередньо стосуються учасників 
АТО та членів їх родин. У тематичному циклі «Гену справедливості» обговорю-
валися такі правові питання: юридичні аспекти отримання статусу учасника 
АТО та пов’язаних із цим проблем і можливостей їх вирішення; особливості 
призову на строкову службу в умовах АТО, а також служби за контрактом; 
доступні пільги та соціальні гарантії для ветеранів, їхніх родин та членів сімей 
загиблих військових; право на безкоштовні медичні послуги; програми підтримки 
ветеранів АТО; можливості соціальної та професійної адаптації, а також психо-
логічної реабілітації. Експертами випусків стали юристи та адвокати, волонтери, 
фахівці громадських організацій, які опікуються питанням забезпечення прав 
учасників АТО, та самі учасники бойових дій. 

Інший тематичний цикл «Гену справедливості» був присвячений соціаль-
но-правовим питанням, які виникли внаслідок анексії Криму та тимчасової 
окупації частин Донецької та Луганської областей. У 13-ти інтерв’ю, які вийш-
ли в ефір у 2016 році, зокрема, йдеться про соціально-правові гарантії для 
внутрішньо-переміщених осіб (ВПО): набуття статусу ВПО; перетин адміністра-
тивного кордону між Україною та тимчасово окупованими територіями та АРК; 
оформлення спадщини; питання пов’язані із кредитуванням та депозитами; 
підтвердження майнових прав; отримання пенсій на підконтрольній Україні 
території; оренда житла; освітні пільги; трудові права; можливості отримання 
безоплатної правової допомоги тощо. Також у циклі розглядалися міжнародні 
стандарти щодо дотримання прав ВПО та роль держави у  впровадженні та 
забезпеченні дотримання цих стандартів.

У 2018 році розпочався тематичний цикл, який складається із 24 інтерв’ю, 
спрямованих на висвітлення різних аспектів захисту прав жінок, протидії різним 
формам дискримінації, домашньому та гендерно обумовленому насильству. 
У фокусі циклу – адвокатки, фахівчині системи БПД, а також їхні клієнтки 
(представниці вразливих груп) – із життєвими історіями та успішними кейсами 
захисту прав та інтересів жінок. Так, цикл розкриває питання необхідності та 
важливості розробки та впровадження гендерних стратегій у різних сферах 
суспільного життя та, зокрема, у системі безоплатної правової допомоги; тру-
дові права жінок; проблеми сексуальних домагань та як жінкам-потерпілим 
захищати себе у правовому полі; шляхи захисту прав жінок, котрі постраждали 
від домашнього насильства, а також – вразливих груп жінок, котрі зазнають 
множинної дискримінації; питання змін в законодавстві щодо стягнення алі-
ментів; права жінок у сфері охорони здоров’я.

У другій половині 2016 року за підтримки проекту «Доступна та якісна 
правова допомога в Україні» на Громадському радіо вийшла серія з 28 випусків 
програми «Протидія насильству в сім’ї». Програма, яка також увійшла в збірку «Ген 
справедливості», спрямована на тих, хто потерпає від домашнього насильства 
(фізичного, психологічного, економічного, сексуального) чи є його свідком. У 
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радіопрограмі розкривається проблематика різних видів насильства у сім’ї 
та містяться поради щодо допомоги постраждалим. В інтерв’ю представлені 
експертні думки та рекомендації адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу, психологів та соціальних працівників, правозахисників, 
громадських активістів та міжнародних експертів. 

Сподіваємося, що ця Збірка стане у нагоді усім, хто цікавиться захистом 
прав людини та безоплатною правовою допомогою, протидією дискримінації 
та боротьбою із домашнім насильством. Збірка «Ген справедливості» має на меті 
допомогти тим, хто шукає відповіді на правові питання та шляхи вирішення 
своїх проблем у правовій площині та у правовий спосіб.
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Як змінювалася система безоплатної правової 
допомоги: люди, тенденції, перемоги

Лариса Денисенко 

Авторка та ведуча програми «Ген справедливості», адвокатка

Ми живемо в державі, де кожний день нашого життя є боротьбою за права 
і свободи. Від побутових до глобальних.

Всередині кожної та кожного з нас серце стискається наче кулак.
Ми зазнали багаторічної дресури системою, яка проголошувала одне, 

а керувалася іншим, тому досі уникаємо зіткнень з нею, і часто пробуємо 
вирішити проблему та йдемо позаправовими манівцями.

Виснажливо щодня боротися за свої права, важко повірити в те, що вони 
взагалі в нас є.

Відтак кожна чесна судова перемога це додавання пазлу світлого кольору 
в правову картину України.

Кожна нескорена людина, кожний відповідальний адвокат та адвокатка 
як активоване вугілля очищають систему правосуддя.

Система безоплатної правової допомоги ледь встигнула пройти правовий 
тест-драйв до початку Революції гідності. Водночас люди відчули важливість 
гідного ставлення і важливість захисту своїх прав і свобод.

Кожний рік залишав свій відбиток часу та унаочнював соціальні виклики, 
проблеми суспільства та країни на функціонуванні системи БПД. Бійці та бійчині 
АТО. Внутрішні переміщені особи. Ті, хто зазнали і повстали проти домашнього 
насильства. Діти.

І весь цей час і люди, права котрих захищалися, і ті, хто захищав їхні права і 
свободи, робили все для того, щоб людина, а внаслідок і суспільство, і держава, 
не вбили ген справедливості, що його вдалося віднайти.

Ця збірка – їхні голоси, їхня боротьба, прикрощі та перемоги. Голоси різних 
людей, котрі відчувають справедливість і прагнуть дотримання прав людини 
і свобод. Голоси людей, чия небайдужість хвилина за хвилиною, міліметр 
за міліметром, норма за нормою змінюють життя тих, хто поки не має голосу 
або не знає, що його звучання є важливим.
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ГЕН СПРАВЕДЛИВОСТІ
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«Є адвокати, котрі є кимось більшим за адвоката», – 
Олександра Матвійчук, координаторка Євромайдану 
SOS про співробітницво з системою БПД
20 березня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського радіо». 
З вами Лариса Денисенко і програма «Ген справедливості». Це 
програма для тих, хто хоче почуватися захищеним. Сьогодні 
ми будемо говорити про те, з чого починався Євромайдан 
SOS, і як починалася співпраця Євромайдану SOS та системи 
безоплатної правової допомоги. І я вітаю у студії Олександру 
Матвійчук – координаторку Євромайдану SOS.

Олександра Матвійчук: Доброго дня.
Лариса Денисенко: Олександро, повертаючись до часів 

не таких далеких, можете розповісти нашим слухачам про те, 
як починався Євромайдан SOS, як почалася співпраця саме Євромайдану SOS 
і системи безоплатної правової допомоги?

Олександра Матвійчук: Ми відкрили нашу ініціативу «Євромайдан SOS» 
рано вранці 30 листопада. Нагадаю, що напередодні міліція брутально розігнала 
студентський майдан. І почалася робота Євромайдану SOS і взагалі контакти з 
адвокатами з того, що ми запостили на фейсбуці, в соцмережах два пости. Перший: 
ми написали: «Якщо ви постраждали під час розгону студентського майдану, 
ви свідок, ви родич, у вас друзі заарештовані – будь ласка, телефонуйте нам, 
ми надамо вам безкоштовного адвоката». На той час, треба сказати, що серед 
нас не було жодного адвоката, хоча я сама юрист, але не маю адвокатської 
ліцензії. І другий пост наш був: «Якщо ви – адвокат або юрист, і ви хочете без-
коштовно допомогти людям, будь ласка, телефонуйте нам, ми вас з’єднаємо». 
З цього ми почали працювати як коннектор між тими, хто потребує правової 
допомоги і тими, хто може її надавати. Ми не відслідковували ще на той час, 
хто саме з адвокатів нам дзвонив, чи то були з системи безоплатної правової 
допомоги, чи це були комерційні адвокати. Але у нас були кілька напрямків, 
за якими ми працювали з адвокатами системи БПД, і один з них – це були регі-
они, де ми не могли швидко знайти адвокатів. Наша відповідальна за роботу з 
адвокатами колега телефонувала до центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, говорила, що вона родич (тому що звертатися мають право 
тільки рідні), і що такій-то людині – її брату або її батьку – терміново потрібна 
правова допомога. І в більшості міст на такі звернення центри реагували, і 
особливо гарно реагували в Одесі і в Запоріжжі. Більше того – були випадки, 
коли центри нам допомагали дізнатись інформацію про заарештованих, тому 
що адвокатів системи БПД, як правило, пускали і інформацію їм повідомляли. 
Був такий випадок, коли ми вночі телефонували до райвідділоку в Запоріжжі, 
не могли дізнатися, скільки і хто там заарештований, і ми з’ясували цю інфор-
мацію через центр. Не я відповідала за координацію роботи адвокатів в нашій 
ініціативі, але одного адвоката я дуже гарно запам’ятала, і це був адвокат саме 
з системи безоплатної правової допомоги. Це Наталя Дорошенко. Ми з нею 
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говорили, і так вийшло, що перетнулися, коли захищали 19-річного хлопця, 
Сашка Сидоренка. Він узагалі сам не з Києва, і перше, що ми зробли, це заре-
єстрували його в Києві. Оскільки він був арештований, йому мали обрати як 
запобіжний захід або домашній арешт, або СІЗО. Домашній арешт йому б, 
швидше за все, не обрали, бо він зареєстрований в іншій області, і це везти 
його… Тому боялися, що просто…

Лариса Денисенко: Це зайві витрати, і ніхто б на це не пішов.
Олександра Матвійчук: Так, звичайно. І ми тоді запостили на Євромайдан 

SOS, що є такий заарештований 19-річний хлопець – хто може швидко його 
прописати? І його прописали. Це була ініціатива Наталі Дорошенко. Я пам’ятаю, 
як вона боролася за цього хлопця – це, дійсно, викликало величезну повагу.

Лариса Денисенко: Наталка Дорошенко як раз буде гостею наступного 
нашого ефіру. Я з нею і про це теж поговорю. Олександро, я пам’ятаю, що спо-
чатку навіть були на фейсбуці дописи стосовно того, що не потрібно допускати 
адвокатів безоплатних, не потрібно допускати адвокатів державних. Вони, 
начебто у змові з державою знаходяться і не будуть допомагати. Виникала 
взагалі проблема з довірою? Чи була недовіра від клієнтів і чи були відмови 
навіть від послуг з боку адвокатів, які працюють на систему безоплатної пра-
вової допомоги?

Олександра Матвійчук: Так, була проблема недовіри від клієнтів, і коли 
нам телефонували і казали, що в нас є безкоштовний адвокат, але ми хочемо 
підстрахуватися і ми хочемо взяти адвоката від вас, тобто комерційного, який 
зголосився працювати pro bono. Але тут я маю зазначити: наш досвід роботи 
показав, що гарні фахівці є і в тій, і в тій системі. І, звичайно, за час Євромай-
дану ми більше один одного пізнали, і в нас було 10-15 чоловік адвокатів 
безкоштовної правової допомоги, яким ми навіть дзвонили, радилися, і коли 
призначали іншого безкоштовного адвоката, ми питали, що це за людина, бо 
люди в системі один одного знають. І коли нам, наприклад, дзвонили люди і 
казали, що їм призначили адвоката, і ми цього адвоката з сисетми безоплатної 
правової допомоги знали, то говорили, щоб не хвилювалися, подивилися, як 
він працює, і якщо все гаразд, то тоді ми не будемо його замінювати. І дійсно, 
після першого судового засідання люди залишалися з цими адвокатами. Хоча 
були різні випадки, але вони залежать більше від сумлінності, ставлення кожної 
людини до своєї професії.

Лариса Денисенко: Олександро, а як Ви думаєте, звідки така упередженість? 
Бо насправді, якщо говорити детально про цю ситуацію – це все адвокати, які 
мають, фактично, однаковий статус, які мають адвокатську ліцензію, що надає 
їм право захищати людину в кримінальному провадженні. Просто деякі з них 
працюють самі на себе або на компанію, інші працюють (можуть працювати) 
як самі на себе, так і бути адвокатом системи безоплатної правової допомоги. 
Звідки упередженість стосовно того, що ця допомога безоплатна? Люди звикли 
в нас думати, що безоплатне – значить неякісне.

Олександра Матвійчук: Це перший момент. А другий момент – якщо 
згадаємо, що це були часи, коли всі державні органи були потенційними 
нападниками. І міліція не захищала людей, а, навпаки, здійснювала напад. І люди 
не зверталися до міліції, якщо хтось зникав, а зверталися до Євромайдану SOS. 
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Коли вони чули, що це державний адвокат, їх тотальна недовіра до державних 
інституцій переносилася на нього.

Лариса Денисенко: Особливо в тих умовах, коли, я чітко пам’ятаю: тодішня 
Міністр юстиції не показувала жодних сигналів стосовно того, що система лояльна 
до людей, які відстоюють свою свободу на мирні зібрання і свою свободу слова. 
Адже вона або взагалі зникала, або виступала з одіозними заявами і розумію, 
чому систему, яка знаходиться, умовно кажучи, під міністерством юстиції, люди 
сприймали насторожено.

Олександра Матвійчук: Так. І тут треба сказати, що все ж таки державна 
машина намагалася тиснути на адвокатів системи безоплатної правової допомоги.

Лариса Денисенко: Олександро, це з боку правоохоронних органів, а чи 
були випадки, що з боку міністерства юстиції відчувався тиск?

Олександра Матвійчук: Це предмет дослідження. Я просто говорю про те, 
що пам’ятаю. Я пам’ятаю, як адвокати системи скаржилися на погрози, і вони 
говорили, що їм прямо в судах погрожують переатестацією, втратою свідоцтва. 
Чи це вплинуло на якість їхньої роботи, я не кажу, тому що не маю таких фак-
тів – ані які це підтверджують, ані які це спростовують. Але те, що такі погрози 
були від, я так розумію, органів суду, щонайменше, – це факт.

Лариса Денисенко: Це називається неповага до незалежності професії. 
Так само можна тиснути на суддю, можна тиснути на будь-кого. Люди при владі 
інколи забувають, що гарантії незалежності професії залишаються гарантіями 
незалежності професії. Про це потрібно знати як адвокату, так і клієнту, і 
будь-якому слідчому чи судді.

Олександра Матвійчук: Абсолютно погоджуюся. Якщо говорити про якісь 
проблеми у сфері надання допомоги в той період, то насправді, як я вже каза-
ла, вони залежали не стільки від якоїсь системи, яку людина обрала, скільки 
від професійності адвоката (це перший критерій), а, по-друге, від сумлінно-
го його ставлення до роботи. Адже ми намагалися продзвонювати наших, 
умовно кажучи, клієнтів, тобто потерпілих, побитих, заарештованих, їхніх 
родичів, і питати, як в них розвиваються справи. Були випадки, в тому числі і 
по безоплатній правовій допомозі, коли ми питаємо: «Ви не підняли питання 
про зміну запобіжного заходу з арешту на 2 місяці на інший – ваш адвокат подав 
апеляцію?» – «Ні, не подав, сказав, що це немає сенсу». У таких випадках ми 
ставили собі позначку: треба додати у справу когось іншого1, бо ми вважали, 
що адвокат має боротися за кожен процесуальний крок у справі і не казати, 
що щось є неможливим.

Лариса Денисенко: Олександро, ми вже говорили про те, що центри з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги допомогали знаходити 
адвокатів на місцях, тобто не в Києві, а в інших містах України. І я нагадую, 
що під час євромайданних подій були сутички, і людей так само принижували 
і катували не тільки в Києві на Майдані, а й на майданах різних міст і містечок 
країни. Але як в цьому частково правовому хаосі ви створили себе і почали 
координувати роботу, адже вона була для вас новою, новим був досвід. Так 
само і система безоплатної правової допомоги: це був перший такий, мабуть, 

1 Слід зауважити, що, згідно із законом, надання безоплатної вторинної правової допомоги має припи-
нятися, якщо її отримувач користується послугами іншого адвоката, навіть якщо такі послуги надаються 
безоплатно.
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масований клієнтський удар по них, тому що до того я система розвивалась 
повільно, і система теж була абсолютно новою. Які ви можете пригадати схеми 
взаємної допомоги, взаємного обміну інформацією?

Олександра Матвійчук: Найперше, люди – це істоти креативні, і ці кон-
цепти спільної взаємодії вибудовувалися по ходу, реагуючи на виклики, які 
ставали перед нами. Я знаю, що, наприклад, адвокати системи безоплатної 
правової допомоги, навіть ті, з якими ми не особливо працювали, дзвонили і 
просили відправити на їхні судові засідання спостерігачів групи громадсько-
го спостереження «ОЗОН» або розіслати інформацію по ЗМІ, щоб прийшли 
журналісти, щоб публічність процесу якимось чином гарантувала захист їхніх 
підзахисних. Це точно було навіть у регіонах, навіть у Сімферополі, в Криму, 
в Одесі були такі звернення, в інших областях України – тобто, не тільки в Києві. 
Також я говорила, що ми обмінювалися інформацією, і тут нам доводилося йти 
на певні хитрощі, тому що є інструкції, і інформацію по телефону просто так, 
будь-якій людині давати не можна. Ми сміялися, що наша чергова на телефоні – 
людина з великою родиною, бо вона телефонує до різних регіонів і говорить, 
що вона сестра цієї заарештованої людини, мати цієї заарештованої людини, 
ну, як інакше можна було знайти інформацію?

Лариса Денисенко: Головне було не переплутати.
Олександра Матвійчук: Таким чином ми дізнавалися, чи заарештована 

ця людина. Тому що коли людина зникає, у нас з’являлася підозра, що вона 
затримана. А якщо це так, і якщо дотримується процедура, хоч якось, то людині 
мають надати адвоката за рахунок держави. Таким чином, ми через центри нама-
гались з’ясувати місцезнаходження цієї людини, якщо вона дійсно затримана.

Лариса Денисенко: До речі, щоб зрозуміти, як працює система: людина, 
яка затримує громадянина, по ідеї, має інформувати центр з надання безоп-
латної вторинної правової допомоги, щоб адвокат прибув2. Ви можете за своїм 
досвідом, за своїми спогадами, сказати, чи часто таке бувало, що люди, які 
зникали, не були зареєстровані, ніхто не телефонував?

Олександра Матвійчук: На жаль, дуже грубо порушувалася процедура 
затримання. Я вже мовчу, що людей били перед затриманням, але я не можу 
сказати, що в переважній більшості випадків вони телефонували до центру. 
На жаль, ні. На жаль, не відразу реєстрували, мог минути тривалий час – від 
години до кількох днів, щоб подзвонили до центру і запросили адвоката. І тому 
ще один зі способів того, як ми співпрацювали з центром, з адвокатами цієї 
системи (з ким ми найбільше спрацювалися), – ми намагалися з’ясувати – коли 
вони приходять до райвідділку до однієї людини, чи є там ще хтось, хто потребує 
допомоги, просили записати прізвища цих людей. Щоб ми знали, хто там ще є 
і чи потрібна правова допомога. Я можу сказати, за своїми спостереженнями, 
що система працює, і умови для її роботи створені. І тепер, дивлячись на наш 
досвід співпраці, нам видається, що треба звернути увагу, серед багатьох 
інших аспектів (наприклад, державна підтримка цієї системи, фінансування), 
на контроль якості всередені системи і, можливо, громадський контроль ззовні 

2 Крім того, цей факт має перевірятися службовими особами, відповідальними за перебування затрима-
них, коли таких затриманих доправляють до місця тримання під вартою. Якщо з’ясується, що центр раніше 
не повідомили про затримання особи, це мають зробити працівники установи, де людина перебуває під 
вартою.
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(за послугами, які надає ця система). Навіть не стільки з точки зору права, як 
з точки зору етики. Бо найкраще нам співпрацювалося не із заслуженими 
юристами, а з тими, які дуже віддано, сумлінно і на совість намагались зробити 
все, щоб захистити своїх клієнтів.

Лариса Денисенко: Мені здається, що всі ці люди зі стійкою громадянською 
позицією і з хорошою професійною підготовкою. Олексндро, я знаю, що після 
того і під час того, коли проводилися деякі судові засідання і, мені здається, 
що ви прагнули охопити всі, які проводилися і стосувалися людей, затриманих 
під час євромайданних подій, ви намагалися організувати роботу, зокрема, і 
адвокатів. Є які-небудь результати стосовно того, наскільки адвокати сумлінно 
ставилися до виконання своїх процесуальних обов’язків? Це стосується не тільки 
адвокатів системи безоплатної правової допомоги, а взагалі?

Олександра Матвійчук: Ми намагалися це аналізувати, але не з точки 
зору ведення якихось досліджень, тому точні цифри, дані я вам надати не можу. 
Для того, щоб оперативно реагувати і за потреби замінювати адвоката, були 
різні випадки. Були випадки, коли людина була незадоволена своїм адвокатом, 
тому що вона хотіла іншого. Тобто, це дуже індивідуально, це як ми вибираємо 
собі перукаря, і нам подобається саме цей перукар, як він робить нам зачіску, 
а не тому, що інший перукар поганий, або він непрофесійний, або він непра-
вильно стриже. Були випадки, коли ми намагалися продзвонювати потерпілих 
або їх родичів і запитувати, як посувається спрвиа. Траплялися, і це навіть не з 
центру, а з тих адвокатів, які так зголосилися працювати, доволі драматичні 
випадки. Один з них, якого ми направили, з незрозумілих для нас причин 
не доїхав до суду до затриманого (я не буду називати цю людину, бо вона 
пізніше загинула і поповнила ряди Небесної сотні). І про те, що у людини немає 
адвоката, ми дізналися від громадських спостерігачів «ОЗОН», які віддзвони-
лися і сказали: «Там нікого нема, його ніхто не захищає!» Ми були змушені дуже 
швидко когось туди відправляти. Чому так сталось – я не знаю. Навіть не знаю 
і не пам’ятаю, чи намагалися ми розібратися, чому адвокат не доїхав, і що вза-
галі сталося – не пам’ятаю. Це був період пожеж, і якщо щось не працює – ми 
не вникали, чому: чи у когось поганий настрій, чи в нього справи паралельно 
якісь ідуть – у нас просто не було на це часу. Ми просто замінювали і давали 
якогось іншого адвоката. Була така практика, і взагалі ми намагалися так робити, 
щоб з людиною працював як адвокат системи безоплатної правової допомоги, 
так і в парі з ним адвокат, умовно кажучи, комерційний, але який також надавав 
послуги безкоштовно. Але це не завжди вдавалося, тому що такої кількості 
адвокатів немає, але ми ніколи не рекомендували відмовлятися від адвокатів 
системи, і взагалі я вважаю, що гарний тандем сприяє захисту. Хтось зайнятий 
в цей момент, хтось може зробити щось в парі замість свого партнера для того, 
щоб належним чином захистити інтереси клієнта.

Лариса Денисенко: Мені здається, що всі ці євромайданні події затяг-
нули в світ криміналу людей, які були віддалені абсолютно від цих проблем і 
це для них було не те, що вперше, для них це було емоційно важко. Відчуття 
несправедивості загострювалося в такі моменти, тому що тебе затримують 
за те, що ти виборюєш своє. І це надзвичайно важко усвідомити, тому що так чи 
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інакше, навіть знаючи про презумпцію невинуватості1, людина, яка коїть злочин, 
відповідно себе трохи готує до того, що, можливо, станеться так, що її затрима-
ють. Коли ж людина виборює своє, мені здається, їй важко усвідомити те, що з 
нею відбувається – мало того, що її затримали, ще і побили, ще і намагаються 
повісити на неї абсолютно все. До цього вона приготуватися не могла, коли 
вийшла на Майдан.

Олександра Матвійчук: І тут важливий момент. Користуючись нагодою, 
хочу подякувати всім адвокатам, з якими ми в ті часи працювали, і з системи 
безоплатної правової допомоги, і адвокатам, які мають власний бізнес, але 
зголосилися нам допомогли. Тому що мені видається, що в той момент, коли 
учасники протесту виборювали своє, дуже важливо було їм знати, що, попри те, 
що проти них і міліція, і генпрокуратура, і суди, і вся державна машина працює 
проти них – є хтось, якась інституція в країні, яка намагається їх захистити. І попри 
будь-які проблеми, з якими вони зіткнуться, вона буде їх захищати і боротися 
за кожну людину і за кожний крок. І вони не залишаться насамоті. Насправді 
наша діяльність – Євромайдан SOS – це навіть не на правовому рівні діяль-
ність. Зрозуміло, що політично мотивовані рішення суду автоматично людину 
посадять на два місяці під варту, визначивши такий запобіжний захід, навіть 
якщо в тебе буде найкращий адвокат в Україні. Але це розуміння, це відчуття, 
що ти будеш захищений, що тебе не кинуть – це робота ще і на символічному 
рівні. Ми захищали протест і створювали таку атмосферу ілюзорної, умовної 
безпеки. Бо люди вірили (зрозуміло, ніхто не може дати стовідсоткової гарантії), 
що за них будуть боротись. І це важливо, і це працювало і в Києві, і в регіонах, 
і цього ніколи б не сталося, якби адвокати нас не підтримали. Я пам’ятаю, як 
після побиття в Черкасах не було достатньої кількості адвокатів (в регіонах 
завжди складніше, бо там тиск більший, це треба також зазначити, і на адво-
катів в тому числі), і ми відправляли їх рано вранці, о четвертій ранку з Києва 
машиною. Їхали до Черкас адвокати, яких ми знайшли о 9-10 вечора. Вони 
виїхали, і працювали там я не знаю скільки… Вони допомагали заарештованим 
учасникам протесту в цьому місті.

Лариса Денисенко: Олександро, взагалі, коли говориш про стосунки клі-
єнта-адвоката, і ви тільки що про це говорили, – це, перш за все, комунікативна 
функція. Я по собі знаю, що просто людина, яка звикла працювати за певною 
процедурою, дуже часто забуває про те, що той, на кого вона працює, нервується. 
Бажано було б частіше нагадувати про те, як ідуть справи. Тому що ти знаєш, 
що маєш тиждень, і він нікуди не подінеться, і ти спокійно працюєш – а людина 
нервується, вона не знає, три дні в неї, два дні… Як це все відбувається? Чим, 
на ваш погляд, можна зарадити, щоб виправити цю ситуацію? І, можливо, клієнтам 
пояснити, що є процедурні правила і часові, в тому числі, в яких працює адвокат, 
щоб не хвилювалися, але разом із тим акцентувати увагу адвокатів на тому, 
щоб вони не лінувалися частіше виходити на контакт з клієнтом. Це виходить 
так, як з нашою владою, яка працює, і деякі речі дійсно пропрацьовуються і 
рухаються з місця, але враження таке, що ми всі мало того, що ступоримося, 
так навіть відкочуємося назад. Тому що не маємо інформації.

1 Щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, припускається невинуватість до того часу, поки її вину 
не буде доведено у порядку, передбаченому законом, і встановлено вироком суду, який набрав законної 
сили.
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Олександра Матвійчук: Це насправді питання і це, я б сказала, завдання 
для адвоката, який хоче бути успішним. Якщо ти хочеш ефективно виконувати 
свої професійні обов’язки – це не залежить від системи, в якій ти працюєш, – 
в системі безоплатної правової допомоги, чи ти адвокат в юридичній приватній 
фірмі, – різниці немає. Мені здається, що це абсолютно нормально для клієнта 
хотіти розуміти стратегію захисту, і це абсолютно в межах обов’язків адвоката. 
Це не має бути складно пояснити клієнту, що на апеляцію в нас стільки-то днів, 
і тому такого-то числа адвокат її подасть, і питань взагалі не буде. У нас були 
випадки, коли вже після закінчення Євромайдану, по справах Небесної сотні, 
поки там не налагодився зв’язок, поки не знайшлися адвокати, які взялися і 
ведуть вже тривалий час, то були випадки, коли родичі, нам казали, що адвокат з 
ними не зв’язується вже тривалий час, і вони взагалі не розуміють, чи він робить 
щось по цій справі… І тут дійсно питання: може, адвокат вирішив допомогти 
тільки в той скрутний період, а зараз він вже не збирається вести справу?

Лариса Денисенко: А таке теж трапляється, так?
Олександра Матвійчук: Звісно. Ми дуже вдячні адвокатам, які тоді відгук-

нулися, але ми абсолютно не чекаємо, що вони всі свої інші справи закинуть і 
будуть займатися тільки нами. У таких випадках ми самі дзвонили тим адвокатам 
і намагалися з’ясувати, чи продовжують вони вести справу. Ми виступали такими 
посередниками. Навіть було б простіше, якби адвокат сам подзвонив людині і 
пояснив: «Зараз я працюю з генпрокураторою, зараз я на такій-то стадії. Вони 
нічого не роблять – тому я вас не турбую. Я написав стільки-то скарг на те, 
що вони нічого не роблять, але чекаю розгляду». Якось так.

Лариса Денисенко: Стосовно бездіяльності. Я розумію, що та ситуація 
спонукала адвокатів діяти фактично ad hoc (у виняткових обставинах, керуючись 
умовами, але єдиноразово). Головним завданням було витягнути клієнта з СІЗО, 
змінити запобіжний захід, змінити кваліфікацію, за якою людину намагалися 
засудити. Але тут ще такий момент, що паралельно відбувалися процеси того 
самого побиття, або ненадання медичної допомоги, або надання медичної 
допомоги неналежним чином. Існують в країні закони, які не працюють, зокрема, 
це закон, який гарантує кожному з нас, хто постраждав від дій представників 
правоохоронних органів, отримати моральну і матеріальну сатисфакцію. Чи 
займалися адвокати цими справами? Тобто, ви намагалися довести паралельно 
бездіяльність або катування і поставити питання стосовно відшкодування 
витрат людям?

Олександра Матвійчук: Я скажу те, що знаю. Під час Євромайдану ми 
працювали для захисту і ми абсолютно не бачили можливості намагатися 
притягнути винних до відповідальності в момент самих протестних подій. Що, 
звичайно, не означало, що ми не писали до Євромайдану SOS купу запитів, купу 
скарг, але адвокати були зайняті тим, що у них у кожного в той період, я не знаю, 
яка кількість клієнтів була – величезна. Вони були дуже зайняті, вони намага-
лися людей витягти. Єдине, що я точно пам’ятаю: щодо в’язнів Банкової – їхні 
адвокати одночасно з тим подали скарги про побиття. Тобто, вони не просто 
захищали своїх клієнтів, але ще намагалися встановити справедливість у цій 
справі. Але думаю, що під час Євромайдану таких кроків було набагато менше 
в силу об’єктивних причин. Зараз, коли йде розслідування, коли слідство шукає 
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свідків, потерпілих, всіх, хто тоді вийшли з СІЗО і сказали «алілуйя», і вирішили 
більше ніколи до міліції не звертатися, а зараз мене чують, то, може, подумають 
і звернуться до прокуратури зі скаргою, тому що притягнути винних до відпо-
відальності за незаконні арешти, побиття, винесення завідомо неправосудних 
рішень – це для нас стратегічне завдання. І це, я завжди повторюю, – не питання 
помсти, в жодному разі. Я не маю щось конкретно проти судді Волкової, або судді 
Царевич, або когось іншого. Я розумію, що вони всі – гвинтики системи, але 
гвинтикам у системі ми маємо показати, що є Конституція, і в ній написано, 
що виконання завідомо незаконних наказів не звільняє від відповідальності. 
Це сигнал у майбутнє: якщо ви – влада, якщо ви – державний чиновник, і ви 
виконуєте все, що вам сказали, в тому числі всі незаконні накази, це не означає, 
що ви не будете притягнуті до відповідальності. Це показав Майдан, це дове-
дено Майданом. Щоб такого не було, ми зараз також активно співпрацюємо 
з прокуратурою. Ми передали всю інформацію, яка в нас є. У тому числі, ми 
направили два подання до Міжнародного кримінального суду, і я нагадую, 
що це стосується дій не тільки правоохоронців, але і дій чиновників, які вино-
сили дискримінаційні рішення, ухвалювали закони. Закривали, наприклад, 
вперше в історії України, метрополітен на три дні – невідомо чому, без будь-
якої причини. Судді, які виносили завідомо неправосудні рішення. Коли у нас 
громадський спостерігач зазначає, що людина в клітці лежить, бо вона не може 
сидіти (настільки побита), і замість шпиталю її відправляють до СІЗО. Навіть наш 
волонтер-спостерігач без юридичної освіти розуміє, що це якесь порушення 
і, вочевидь, грубе, а суддя не розуміє.

Лариса Денисенко: Дякую, Олександро. Я сподіваюся, що справедливість 
буде відновлюватися, власне, це і є завданням нашої програми «Ген справедли-
вості» – говорити нашим співгромадянам, звертатися до слухачів «Громадського 
радіо» стосовно того, що адвокати працюють і вони мають почувати себе 
захищенними. З вами була Лариса Денисенко, в гостях у нас була Олександра 
Матвійчук, координаторка Євромайдану SOS.
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«Мене били заради насолоди», – Владислав Загоровко, 
активіст Євромайдану
23 березня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Гро-
мадського радіо». З вами Лариса Денисенко 
і програма «Ген справедливості». У першому 
випуску нашої програми ми говорили про те, 
як співпрацювали Євромайдан SOS та систе-
ма безоплатної правової допомоги. Сьогодні 
у нас в ефірі жива історія, і я вітаю в студії 
її героїв – це Владислав Загоровко та його 
захисниця Наталка Дорошенко. Я розумію, 
що повертатися в майданні події емоційно 

дуже важко. Сама намагаюся не переглядати відео, які постійно переглядала 
в ті часи, коли правоохоронні органи поводилися навіть не як правозаборонні 
органи, коли вони звіріли і коли за гратами опинялися люди, котрі виборювали 
свободу, своє право на справедливість, право на свободу думки, свободу мир-
них зібрань. Владе, повертаючись в ті часи, коли з вами це сталося, коли вас 
катували і били, потім вас же, а не ту людину, котра вас катувала, забрали, і ви 
опинилися в ситуації, в якій жодного разу не опинялися, ви можете розказати, 
які були ваші перші відчуття, коли ви вийшли виборювати свою справедливість 
і, зрештою, за це опинилися в СІЗО?

Владислав Загоровко: Ніхто не очікував такого, що силою будуть забо-
роняти думати і говорити те, що ми хочемо. Для мене це було не зовсім дивно 
при тому режимі, який існував, але якось неприродньо – це факт. І почали, 
коли словами людей не залякали, виставиляти перепони, забарикадувалися 
загонами «Беркуту», щоб не чути і не бачити, наче нас і немає, наче вони живуть 
самі для себе.

Лариса Денисенко: Просто ті, хто заважають нормально жити.
Владислав Загоровко: Так, як таргани в оселі – начебто вони є, але 

на них не дуже звертають увагу. А як ще і бігає не там, де треба, можна тапком 
прибити. Так і я себе відчув – саме тарганом якимось. І не тільки я, але і багато 
людей вирішили довести, що ми все-таки не таргани, а люди. І не гірше, а навіть 
краще, ніж вони. Адже на той час всі чудово розуміли, хто тарган, а хто люди-
на. І хто хоче показати себе людиною. Але ж коли потрапив у ту м’ясорубку, 
то зрозумів, що, мабуть, більше тарган, ніж людина. Я тільки в кіно бачив, як 
після затримання б’ють, але там принаймні били для того, щоб вибити якесь 
зізнання. А мене, і нас всіх (тоді затримано було більше дев’яти) били заради 
насолоди, свого якогось внутрішнього… Чи я не знаю, чого. Чи люди з «Беркуту» 
якісь з вадами, я не знаю. Просто били заради того, щоб бити.

Лариса Денисенко: Владе, говорити з ними було марно? Ви намагалися 
зупинити, закликати до якоїсь людської поведінки? Чи там все одно це не працює? 
Я не говорю, що там потрібно згадувати статті Конституції, які вони порушують. 
Але хоча б достукатися до них: «Що ви коїте? Ви, люди зі зброєю, що ви коїте зі 
мною, беззбройною людиною?!»
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Владислав Загоровко: Зараз, через рік після тих подій, ведеться справа, 
там, де я – потерпілий. Я не хотів дивитися все це відео, і начебто воно приза-
булось, але зараз я впевнений на 90 %, що я потрапив у цю м’ясорубку тільки 
через те, що хотів зупинити це все. І висловлювався на кшталт: «Що ви робите?» 
Власне, через те я туди і потрапив.

Лариса Денисенко: Тобто те, що ви намагалися їх зупинити, тільки збіль-
шувало їх агресію. Прогресія цього побиття зростала, вони хотіли вас просто 
закрити, вивести вас з ладу?

Владислав Загоровко: Так.
Лариса Денисенко: Наталю, питання до вас. Ви пам’ятаєте момент, коли 

ви побачили Влада як клієнта? І як ви залучилися до цієї роботи?
Наталя Дорошенко: Мы, можно сказать, государственные адвокаты – 

не совсем государственные, но работаем по контракту с государством. Это был 
день моего дежурства, мы слышали, что начали происходить какие-то события 
в городе, и мы где-то немного были готовы к тому, что могут быть задержа-
ния. Но такого никто из нас не ожидал. Мой вызов поступил около половины 
второго ночи, где-то в 2.15, и я приехала под Голосеевское РОВД, там встре-
тилась под воротами с одним из своих коллег. Мы не могли попасть в РОВД. 
Вот с этого все и началось: где-то полчаса мы ходили под воротами, звонили 
в РОВД. Ворота были закрыты, видимо, потому, что начались бурные события 
в городе, и милиция тоже как-то оберегалась. Но, наконец-то, мы попали 
в РОВД, я поднялась на какой-то этаж и в коридоре увидела Влада. Их на тот 
момент было несколько задержанных. Каждый из них был избит – это было 
видно. Я познакомилась с Владом, который был в шоковом состоянии, у него 
был поврежден глаз, ему была нужна медицинская помощь. Он был напуган 
и шокирован. Пообщавшись с ним, я узнала, что произошло, где их задержа-
ли, кто его избивал, как избивал. Он выдавал мне информацию понемножку, 
потому что в первый раз меня видел, и я – адвокат от государства. Но посте-
пенно мы разобрались в этой ситуации, я позвонила его жене, ей смогла 
дать какую-то информацию, и начала вызывать «скорую помощь», поскольку 
на мои вопросы, оказывалась ли медицинская помощь, работники милиции 
мне сказали: «Ничего не надо, он только из больницы».

Лариса Денисенко: Якраз до питання, що робить адвокат в таких ситуаціях, 
ми ще повернемося. Я хотіла запитати Влада стосовно довіри. Наталя сказала 
таку річ – «державний адвокат». Ви коли-небудь стикалися з «адвокатською 
братією» чи ні? І як ви відреагували, що приїхала людина, яку ви вперше бачите і 
яка є державним адвокатом? Наталя пояснила, що адвокати в системі беозплат-
ної правової допомоги працюють за контрактом з державою, і є звичайними 
адвокатами, як і всі решта адвокатів. Як ви відреагували? Наскільки ви довіряли? 
Наскільки слово «державний» тоді вас могло злякати або відштовхнути?

Владислав Загоровко: На той момент я припинив довіряти навіть сам 
собі. Тому що бути в такій ситуації – бути начебто пересічним громадянином 
і потрапити в такі колізії… Я тоді не вірив зовсім нікому. Чому Наталю тоді 
не пускали в РОВД – там була зібрана група ОБЕП чи якихось правоохоронців, 
слідчий комітет якийсь…
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Лариса Денисенко: Напевно, УБОЗ. Це Управління з боротьби з органі-
зованою злочинністю.

Владислав Загоровко: Так, УБОЗ. Мій допит на той час проводився таким 
чином, що сидів слідчий, мовчки, писав. Мене посадили на табурет обличчям 
до дверей, і в ці двері щохвилини, кожні дві хвилини, заходили по черзі люди. 
Кожна людина заходила, запам’ятовувала моє обличчя і виходила. Зайшла, 
запам’ятала обличчя – і вийшла. Потім вже, під ранок, слідчий висунув мені 
обвинувачення, що я роздавав зброю, яку у мене було вилучено. Я кажу: «Такого 
бути не може». Він: «У нас є свідки. Ось ціла тека свідчень». Я не знаю, скільки 
там було свідчень. Це я потім вже зрозумів, навіщо я сидів обличчям до дверей, 
і чому до кабінету постійно заглядали.

Лариса Денисенко: Як взагалі формується свідоцький пул у нашого слідства?
Владислав Загоровко: Усі ці свідки були з «Беркуту», знаходилися якісь 

потерпілі, яких я нібито побив, беркутівців. Зовсім лячно мені тоді стало. Згодом 
я вже дізнався, що маю черепно-мозкову травму, тобто, стан мій був не з кра-
щих, я був наче в прострації. Ще і пошкоджене око. Я, по суті, навіть не бачив 
того, що вони давали мені підписувати. Я відмовився навідріз підписувати те, 
що вони давали – папери, протоколи.

Лариса Денисенко: Звідки ви знали, що краще не підписувати? Звідки 
у вас знання ці були? Це підсвідомо? Чи, знову ж таки, з кіно інформація? Щоб 
не підписувати те, що вам підсовують?

Владислав Загоровко: Не підсвідомо, і не з кіно. Це дивно, коли мені кажуть, 
що я робив те, чого я не робив, і підписуватися під тим, що вони там написали. 
Коли свідки до дрібниць описували мою зовнішність і мій одяг, я розумів, звідки 
взялися ці свідки. Принаймні було нерозумно підписувати такі папери. Тоді вони 
змушені були запросити Наталю, коли зрозуміли, що я нічого не підпишу. Хоча 
вони перед цим зібралися, не знаю, хто саме – слідчі, оперативники – і чинили 
моральний тиск, мовляв: «Підписуй, тому що все одно тобі нічого не світить. Купа 
свідків». І нібито сам слідчий мене там бачив… Довіра до адвоката з’явилася 
в той момент, коли вона, побачивши мій стан, заперечила, що я можу щось 
підписувати і адекватно реагувати на все те, що зі мною відбувається. Вона 
сказала: «Поки не оглянуть лікарі, поки не буде надана медична допомога, ніхто 
нічого підписувати не буде». Тоді з’явилася думка: «Наша людина».

Лариса Денисенко: Якраз повертаючись до цього, Наталко, ви побачили 
цю ситуацію, вас не пускали довго, ви побачили стан Влада – які взагалі дії має 
застосовувати адвокат? Що робили ви, щоб відновити потроху справедливість?

Наталя Дорошенко: Я немножко прокомментирую с правовой позиции 
то, что рассказывает Влад. На самом деле не вызвать нас они не могли, потому 
что на тот момент уже действовал новый Уголовный процессуальный кодекс, 
в котором говорится (статья 208, 209): «негайно» вызвать адвоката1. А понятие 
«негайно» – это сразу. То есть ими уже были нарушены нормы этого Уголовного 
процессуального кодекса, потому что, опять же, Кодекс четко говорит, что такое 

1 Уповноважена службова особа, що здійснила затримання особи, повинна негайно повідомити затри-
маному зрозумілою для нього мовою підстави затримання та у вчиненні якого злочину він підозрюється, 
а також роз’яснити право мати захисника, отримувати медичну допомогу, давати пояснення, показання 
або не говорити нічого з приводу підозри проти нього, негайно повідомити інших осіб про його затримання 
і місце перебування, вимагати перевірки обґрунтованості затримання та інші процесуальні права.
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момент задержания – когда человек не может уйти по приказу или по принуж-
дению2. На самом деле Влада задержали намного раньше, на Банковой, около 
4-х часов дня. И, по идее, уже должны были зафиксировать факт задержания. 
То есть, нарушения уже были, следователи это хорошо знали. Когда они 
что-то нарушают, они пытаются потом это исправить. Поэтому, не вызвать 
нас они не могли. На тот момент вызывали всех адвокатов. Может быть, Влад 
об этом не знал, потому что откуда ему знать, что там написано в Кодексе. Они 
вызывали всех нас по очереди, но вызывали тогда, когда уже какие-то действия 
с задержанными уже были проведены. И вот то, что Влад говорит: что он сидел, 
кто-то заходил, кто-то выходил – в материалах, которые потом были переданы 
в суд, не было ни одного свидетельского показания против него, ни одного. Часто 
это происходит в РОВД: действительно, когда им нужно что-то от задержанного 
получить, то есть люди, которые заходили бы, выходили, делали грозные лица – 
все это разыгранное немножко шоу, которое иногда используют работники 
милиции, чтобы добиться от человека каких-то показаний. Когда я приехала 
и увидела Влада, я, естественно, потребовала протокол задержания. Мне его 
показали, но, кроме этого, уже был готов распечатанный протокол допроса. 
С этого у нас начался со следователями конфликт. Потому что, пообщавшись 
с ним, они уже составили то, что считали нужным. А когда он отказался его 
подписывать, они предложили мне – вот, адвокат, мы его уже опросили, давайте 
подписывать. Протокол допроса – сам по себе уже процессуальное действие, 
которое предусматривает присутствие адвоката. Уголовный процессуальный 
кодекс четко говорит, что задержанный имеет право до первого допроса на кон-
фиденциальное общение с адвокатом. То есть, сразу же, при мне порвали этот 
протокол. Я одним предложением дала понять, что ничего подписано не будет: 
«Ребята, чем мы тут занимаемся?» И они понимали мой настрой, что уже в тот 
момент можно было фиксировать заявление о преступлении самих же этих 
следователей, которые предлагали что-то подписывать. Но тогда было совсем 
не до этого, когда я видела опухший глаз Влада и думала, что глаза там нет вообще. 
Я просила их вызвать «скорую», сама вызвала с мобильного телефона. «Скорая» 
приехала, не хотела его забирать, потому что медики узнали от следователей, 
что он только из больницы приехал, но там не было офтальмолога, поэтому 
толком его глаз никто не смотрел. В общем, услышав всю эту информацию, 
я сказала врачам, что, если они сейчас его не заберут, то точно так же потом 
будут за это отвечать, и тогда они уже его увезли. Соответственно, никаких 
протоколов допроса мы не подписывали. Адвокат просто обязан фиксировать 
все нарушения, и говорить о правах клиента, своих правах, заявлять об этом, 
уже исходить из ситуации.

Лариса Денисенко: Далі що відбувалось?
Владислав Загоровко: Мене знову привезли до тієї ж лікарні, де я був 

деякий час тому. Черговий лікар, який там був на зміні ще першого разу, коли 
мене привезли, наполягав на моїй шпиталізації, що мене не можна нікуди 
забирати. Але слідчі, спираючись на те, що в лікарні немає палати, обладнаної 
для заарештованих (ґрати там мають бути), мене забрали. І в цей раз, коли 

2 Особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення наказу змушена залишатися 
поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою 
особою.
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мене привезли, все повторилося. Їм запропонували палату, куди мене роз-
містити –загальну, де лежали інші хворі. І вони відмовилися, і повезли мене 
в ІТТ (ізолятор тимчасового тримання). Око настільки різало, що неможливо 
було терпіти, ребра були зламані. Лягти я не міг, очі відкрити не міг, а коли під-
німався, через черепно-мозкову травму крутилася голова – і я падав. Я почав 
вимагати «швидку допомогу», вони викликали мені знову «швидку». Мене 
відвезли до інституту, я не знаю, як він називається, біля площі Шевченка. 
Вони вже згодом зрозуміли, що в мене проблеми не тільки з оком. Там мені 
зробили МРТ, з’ясували, що в мене досить серйозна черепно-мозкова травма. 
Але, повозивши, знову привезли до ІТТ.

Лариса Денисенко: Наталя, як це все відбувалося? Влад, фактично, жив 
між лікарнями. Мене цікавить проміжок часу, скільки тримали людину, скільки 
не надавали належної медичної допомоги? До того моменту судового засідання, 
де вирішувалося питання щодо запобіжних заходів.

Наталя Дорошенко: Если я не ошибаюсь, в больницу Влад попал день 
на пятый. Действительно, уже после задержания, как и других задержанных, 
его отвезли в ИВС (изолятор временного содержания) до избрания судом 
меры пресечения они должны были находиться там. Но находился ли он 
там или еще где-то, я узнать не могла. Потому что все происходило в очень 
короткий промежуток времени. Я понимала, что его могли куда-то вывозить 
в больницу, но точно так же мы стояли в морозе возле ИВС, я и несколько моих 
коллег, которые в команде со мной работали. И мы стояли, потому что туда 
непросто было попасть. Там немножко другой порядок, в ИВС, можно долго 
простоять. Там ли он, или не там… Говорю об этом, потому что, если бы у него 
были какие-то более серьезные травмы, человек мог бы погибнуть. Предо-
ставлялась ему медицинская помощь, или нет – у меня не было возможности 
узнать. У нас есть единственный механизм – это подать жалобу по 206-й статье 
Уголовного процессуального кодекса, где мы пишем, что человек содержится 
незаконно и просим немедленно его освободить1. Эту жалобу я подала сразу же 
на следующий день в несколько судов, потому что ИВС находился на территории 
Подольского района, задерживали Влада в Голосеевском районе. Еще с этим 
была непонятная ситуация – куда звонить неизвестно, следователи менялись 
очень быстро. То есть из-за того, что происходило в стране, сами команды 
следователям отдавались нечеткие; и проследить, где находится мой клиент, 
оказывается ли ему помощь или нет, было практически невозможно. Един-
ственный механизм – подать эту жалобу. Так вот, были огромные нарушения 
с рассмотрением этой жалобы. Кодекс говорит, что жалоба рассматривается 
в тот же момент. Я подала эту жалобу по 206-й статье в Шевченковский районный 
суд, и она рассматривалась уже фактически на следующий день ночью. Рассма-
тривалась судьей с грубейшим нарушением норм Уголовного процессуального 

1 Якщо слідчий суддя отримує з будь-яких джерел відомості, які створюють обґрунтовану підозру, що в межах 
територіальної юрисдикції суду знаходиться особа, позбавлена свободи за відсутності судового рішення, 
яке набрало законної сили, або не звільнена з-під варти після внесення застави в установленому порядку, 
він зобов’язаний постановити ухвалу, якою має зобов’язати будь-який орган державної влади чи службову 
особу, під вартою яких тримається особа, негайно доправити цю особу до слідчого судді для з’ясування 
підстав позбавлення свободи. Слідчий суддя зобов’язаний звільнити позбавлену свободи особу, якщо орган 
державної влади чи службова особа, під вартою яких тримається ця особа, не надасть судове рішення, яке 
набрало законної сили, або не доведе наявність інших правових підстав для позбавлення особи свободи.
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кодекса, поскольку рассматривалась одновременно с ходатайством органов 
прокуратуры об избрании меры пресечения. Сейчас по этой жалобе у нас 
отдельно подана жалоба в люстрационный комитет касаемо судьи, потому 
что ею не было принято никакого решения. Вот об этом я хотела бы сказать 
больше, потому что по этой статье судья должен немедленно рассмотреть 
основания задержания и сразу же дать указания работникам прокуратуры 
разобраться с нарушениями, которые были при задержании, и сразу дать 
указания оказать человеку немедленную медицинскую помощь. На самом 
деле, когда Влад уже находился в клетке и рассматривалась мера пресечения, 
судья прекрасно видела, в каком он состоянии – глаз у него не открывался. Мы 
говорили о том, что он несколько раз побывал в больницах, мы в заседаниях 
просмотрели ролик о том, как его избивали, но тогда судьи исполняли другие 
приказы, к сожалению. Я не знаю сколько точно, наверное, около шести часов 
у нас длилось заседание. Только в четыре часа утра на следующий день мы 
вышли с заседания. Влада таки задержали, никакая медицинская помощь ему 
не оказывалась, во всяком случае, по указанию судьи. То есть, абсолютно никакие 
меры не были приняты. Что касаемо задержания, он находился в ИВС, когда 
была избрана мера пресечения. был перевезен в СИЗО. В суде нам удалось 
ему передать лекарства, наконец-то уже, через конвойных ребят, хотя они 
не имеют права это делать. По большому счету, с его травмой он должен был 
лежать сразу, с момента задержания, на стационаре. И уже или должно было 
проходить выездное судебное заседание, или заседание должно было быть 
отложено. Владу очень повезло, что Бог его сохранил.

Лариса Денисенко: Дякую, Наталю. Я нагадую слухачам: в ефірі «Гро-
мадського радіо» програма «Ген справедливості», з вами Лариса Денисенко. 
І ми розповідаємо вам живу історію, яка може трапитися реально з кожною 
людиною. Але, сподіваюся, не буде більше в країні таких ситуацій, де настільки 
брутально будуть порушуватися права і свободи людей. Гості студії – Владислав 
Загоровко, євромайданівець, який постраждав під час подій 2014 року, і його 
адвокатка Наталка Дорошенко. Ми продовжуємо далі говорити. Владиславе, 
коли вам оголосили підозру, як ви це сприйняли?

Владислав Загоровко: Я потрапив проти течії системи. Я чудово розумів, 
що це таке – боротися із системою, і що шанси на «чудесное избавление» 
мінімальні. Я підпадав під статтю, що передбачала покарання від восьми 
до п’ятнадцяти років позбавлення волі і, чесно кажучи, я тоді вже хрест на собі 
поставив, розумів, що вже не вийду звідти.

Лариса Денисенко: Наталко, як вдалося змынити кваліфікацію? Суддя 
це запропонувала, ви це запропонували? Як це взагалі відбувалося? Як вам 
це вдалося, бо, наскільки я знаю, ви домовилися, щоб статтю «масові завору-
шення» змінили на іншу.

Наталя Дорошенко: Скажу вам честно, что моей тут заслуги никакой 
нет. В принципе, это была позиция прокуратуры. Это они предложили. На тот 
момент мы видели, что происходили какие-то переговоры, были встречи 
с нынешним руководством, с будущим, Майданом выдвигались какие-то тре-
бования. Тогда еще президент Янукович пообещал, что несколько людей будет 
отпущено, и мы попали как раз в число тех первых людей, к которым пришли, 
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и прокуратура предложила изменить квалификацию и отпустить Влада домой 
по признанию вины, заключить такое соглашение. Действующий Уголовный 
процессуальный кодекс предоставляет такую возможность, когда нарушение 
минимальное, когда люди где-то оступились и признают свою вину, – и ничего 
особенного в этом нет. И в Америке, в Европе это очень распространенная 
практика. На тот момент морально Владу не хотелось этого делать, и мне 
не хотелось этого делать. Но я понимала, что было такое количество наруше-
ний, что не верили уже никому, но были объективные обстоятельства. На тот 
момент он лежал уже в Октябрьской больнице, Александровской. Но он лежал 
в палате, пристегнутый наручниками к кровати, то есть это было минимальное 
передвижение. Ему, слава Богу, оказывалась медицинская помощь. Меня к нему 
не пропускали, потому что был сложный порядок получения этого допуска. 
Разрешали ребята – мы общались через открытую дверь. Мы там находились 
практически всегда, Света, жена Влада, находилась там с ребенком. На тот 
момент у всех было уже настолько истощенное состояние… Света, пережив 
все эти заседания, на нервной почве теряла сознание. В очередной раз она 
потеряла сознание в больнице, мы очень испугались – она ударилась головой 
и некоторое время не могла разговаривать. Врачи уже начали ею заниматься. 
Тяжелое такое состояние. Мы знали, что некоторые ребята, из задержанных 
тогда на Банковой, согласились на такую переквалификацию. Честно говоря, 
для меня как для адвоката это было даже сродни унижению. Конечно, я пода-
ла на тот момент апелляцию на санкцию статьи, и мне хотелось сражаться, 
хотелось доказывать. Но тогда я думала больше о Владе, о его жене, и мы 
согласились. Фактически устно согласились изменить показания. Вернее, 
не изменить показания, а нам пообещали, что если переквалифицируют статью 
на «нарушение общественного порядка», то он выйдет сегодня же домой. Вот 
все это оформили документально, мы все это проверили, поехали в суд. Вот 
таким образом он вышел.

Владислав Загоровко: Але у мене була ще трохи інша мотивація підпи-
сати це. Коли прокурор прийшов вперше, дав мені прочитати цей папірець, 
я спочатку відмовився підписувати, бо на той час вже зрозумів, дивлячись 
телевізор (в палаті, де я лежав, був телевізор), що хід подій вже ламається. І коли 
до мене прийшли з такими пропозиціями, було вже зрозуміло, що не так-то про-
сто мене посадити після того, що вони зі мною зробили. Оскільки вони самі 
більше винні. Прокурор каже: «Підпишеш – і вже сьогодні будеш вдома». 
Я відмовився, він пішов телефонувати комусь зі свого керівництва і каже: «Ти 
подумай, поміркуй півгодинки. Я потім ще знову зайду, і детально поговоримо 
про твої перспективи». Я став обдумувати свою ситуацію, коли за п’ять хвилин 
до палати зайшла прибиральниця і запитала, як почувається моя дружина, чи 
все з нею гаразд. Я питаю: «А що з дружиною?» Вона каже: «Так в неї ж інсульт. 
Тут само, в Олександрівській лікарні лежить». Я говорю: «Не може бути!» Але 
з’ясувалося, що так воно і було. На той час у мене навіть морального права 
не було не підписувати цю угоду.

Лариса Денисенко: Це відповідальність за родину, не тільки за себе, 
я вас чудово розумію. Наталю, що відбувалося далі? Це така ситуація, коли ти 
мотивований тим, що це буде краще для клієнта, але потім все одно вмикається 
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механізм: «А де повне відновлення справедливості?» Чому треба залишати 
в спокої тих людей, які зробили не тільки процедурні порушення, а й вчинили 
злочини? Що ви далі думали і що ви далі робили з тим, щоб, зрештою, люди, 
причетні до цієї події (до незаконного затримання, до процедурних порушень 
і побиття), були притягнуті до відповідальності?

Наталя Дорошенко: Как государственный адвокат я представляла инте-
ресы Влада как задержанного, как обвиняемого. На тот момент, когда мы 
приехали в Печерский суд, и все обвинения с него были сняты, после уплаты 
штрафа его освободили, юридически на этом мои полномочия как адвоката, 
представляющего сторону задержанного человека, закончились. Но так как уже 
до этого мы направили очень много запросов, и они начали возвращаться, 
и я понимала, что теперь надо представлять его интересы как потерпевшего, 
мы с ним подписали договор. И я присутствовала на допросах как адвокат 
потерпевшего. На тот момент был всего один только допрос. Кроме этого, мы 
подали заявление о произошедшем преступлении против него, еще на этапе 
задержания. Он писал, я писала. Была внесена запись в ЕРДР1, фактически 
открыто уголовное дело по старому, где он был признан потерпевшим. На тот 
момент его один раз допросили, больше никаких движений до сего дня не было, 
к сожалению. То есть, можно разделить два процесса – где Влад обвиняемый, 
и где потерпевший.

Лариса Денисенко: Тобто, допит був ще минулого року? Після того, фак-
тично, рік було мовчання з боку слідства, так?

Наталя Дорошенко: Был допрос в Октябрьской больнице, где Влад 
в то время еще находился. Его уже отпустили, но в больницу он вернулся, 
потому что был еще болен. Находился уже в неврологическом отделении. 
Когда пришел представитель из прокуратуры его допросить как потерпевшего, 
Влад дал показания, я при этом присутствовала. И уже в этих показаниях, он 
осмелел, он уже понимал, что его права нарушены, и давал уже достаточно 
смелые показания. Хотя мы еще не знали, чем все закончится, революция 
еще продолжалась, смены власти никакой не было. Он дал четкие показания, 
где сказал, что может опознать человека, который тогда, на Банковой, давал 
распоряжение их избивать. То есть, он подробно все это описал. После этого 
никаких больше движений не было. Мы неоднократно обращались в органы 
прокуратуры, но это был единственный допрос, и на тот момент, еще в дека-
бре, было вынесено постановление прокуратуры о назначении экспертизы 
в отношении Влада. В принципе, по закону, они должны это делать сразу после 
открытия дела. Естественно, мы подавали ходатайство, но это формальная 
часть. И до сего дня экспертизы нет. Очень много раз мы там были вместе, 
втроем. Я была, были разные исполнители, которые всем этим заведовали, 
тем делом, где он – потерпевший. Периодически оно передавалось в Гене-
ральную прокуратуру, снова возвращалось в Голосеевский район, менялись 
исполнители… И каждый раз, когда дело передавалось новому человеку, он 
снова нас вызывал, задавал одни и те же вопросы, мы ему говорили: «Да вот же, 
есть первый протокол, где Влад готов опознать, даже составить фоторобот 

1 Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР) – створена за допомогою автоматизованої системи елек-
тронна база даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення 
даних про кримінальні правопорушення та хід досудового розслідування у кримінальних провадженнях.
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человека, если нужно, все сделать. Пожалуйста, просто проведите экспертизу». 
Он не мог подавать остальные свои какие-то другие документы. За это время 
Влад лежал в трех больницах, и для этого ему нужно было всего лишь прийти 
и взять оригиналы документов из этих больниц. Но то ли это некому делать, 
то ли у них такая суета там происходит… Вот сейчас дело передано в Генераль-
ную прокуратуру (все дела потерпевших объединены в одно производство) 
и вроде бы что-то происходит. Сейчас нам обещают, что будет проведена 
экспертиза. Мы особо не переживаем – в том смысле, что есть все документы, 
что все зафиксировано, оригиналы документов все лежат, то есть, ничего 
уже не изменится. Но понимание несправедливості, понимание того, что эти 
преступления не раскрываются – вот это очень печально. Сразу же после 
задержания через какое-то время было подано заявление в Европейский суд 
по правам человека. Это сделала я с моими коллегами. Именно по факту задер-
жания, избиения, потому что это и есть преступление. То, что можно сделать 
на национальном уровне, мы сделали. Мы подавали заявление о немедленном 
освобождении Влада, которое не подлежит обжалованию. Судья не выполнила 
того, что должна была выполнить – и оспорить его на национальном уровне 
невозможно. Поэтому все это было собрано и подано заявление, и оно еще до сих 
пор рассматривается в Европейском суде.

Лариса Денисенко: Це, якщо я не помиляюся, 3, 5 статті ЄКПЛ1?
Наталя Дорошенко: Да, конечно, потому что при задержании были нару-

шены все права Влада. А что касается того что здесь, в Украине, – когда будет 
расследование, и будут найдены те люди, которые их избивали, кто отдавал 
приказы, тогда уже можно по всей цепочке выявлять нарушения: и проку-
роров, которые оказывали давление, и следователей, которые предлагали 
подписывать протоколы, напечатанные заранее, и, возможно, медицинских 
работников, которые не оказывали ту медицинскую помощь, которую должны 
были оказывать. Но в нашей стране очень сложно наказать медиков, потому 
что они друг друга защищают. Такая вот ситуация.

Лариса Денисенко: Дякую вам за цю розмову. Я сподіваюся, що спільними 
зусиллями можна домогтися того, щоб справедливість була відновлена. Це 
непростий шлях в нашій країні, ми це чудово розуміємо. Сподіваюся, що Євро-
пейський суд з прав людини теж дійде висновку, що людина постраждала 
несправедливо, і можна буде домогтися справедливої сатисфакції з боку держави. 
Я вам бажаю успіхів і нагадую слухачам «Громадського радіо», що вони в ефірі 
слухали програму «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. Сьогодні ми 
розмовляли з адвокаткою Наталкою Дорошенко та її клієнтом, євромайданівцем 
Владиславом Загоровко. Ми говорили про те, що трапилося більше року тому, 
про затримання Влада, про побиття, про судовий розгляд його справи і про те, 
як в нашій країні подекуди правоохоронні органи, деякі чиновники, судді, деякі 
представники сфери медицини порушують права людей. Залишайтеся з нами 
і почувайтеся захищеними!

1 Стаття 3 Європейської конвенції з прав людини передбачає, що ніхто не може бути підданий катуванню 
або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню, а стаття 5 гарантує право 
на свободу та особисту недоторканність.
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Про те, як працює система безоплатної правової 
допомоги: на прикладах, у цифрах, у корисній 
інформації
8 квітня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів 
«Громадського радіо». В ефірі програма «Ген 
справедливості», з вами Лариса Денисенко. Ми 
продовжуємо цикл програм про безоплатну 
правову допомогу та доступ до правосуд-
дя. І сьогодні будемо говорити про те, як 
ця система функціонує в Україні, розкриє-
мо базові засадничі поняття. Я вітаю гостей 
у студії – це начальниця відділу правового 
аналізу та нормопроектування Ганна Мередова 

і Надія Кизицька – начальниця відділу інформації Координаційного центру з 
надання правової допомоги. Ми багато говорили в попередніх випусках про те, 
як відбувалося становлення цих систем на прикладі європейського досвіду, і 
американського, і як співпрацювали адвокати системи БПД під час Євромайдану. 
Зрештою, ми приходимо до програми, де бажано було б людям пояснити, що це 
за система. Завдяки чому виникла вона, і про базове законодавство щодо неї.

Ганна Мередова: Система безоплатної правової допомоги створена 
для виконання низки зобов’язань України перед Радою Європи та сприяє 
виконанню Україною низки зобов’язань щодо дотримання прав людини та осно-
воположних свобод, визначених міжнародними конвенціями. У тому числі це 
право на захист, право на правову допомогу, право невідкладно з’явитися 
перед судом, заборони катувань і іншого, що порушує гідність поводження. 9 
липня 2011 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про безоп-
латну правову допомогу», що є правовою основою функціонування системи 
безоплатної правової допомоги в Україні.

Лариса Денисенко: Надіє, якщо говорити про співробітництво Координаці-
йного центру з надання правової допомоги з адвокатами, і так само про клієнтів. 
Скільки взагалі існує центрів під «парасолькою» Координаційного центру?

Надія Кизицька: Центри діють як територіальні відділення Координацій-
ного центру з надання правової допомоги і організовують послуги з надання 
безоплатної правової допомоги в регіонах. Сьогодні2 в Україні безоплатна 
правова допомога надається у 27 центрах з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. Це республіканський, в Автономній Республіці Крим, обласні 
та два міських – Севастопольський та Київський – центри з надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги. Тут, звісно, потрібно сказати, що в зв’язку з 
анексією Криму сусідньою державою тимчасово два кримські центри не мають 
змоги працювати і, відповідно, забезпечувати основоположне право людини 
на захист. Також 2 центри – це Луганський та Донецький – нині здійснюють свою 

2 Станом на вересень 2018 року в Україні діють 23 регіональних центри, 96 місцевих центрів, а також 432 
бюро правової допомоги.
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діяльність на території областей, де проходить АТО1. У зв’язку із подіями в цих 
обласних центрах та їх окупацією, центри змушені були переїхати до інших 
міст. Зокрема, Луганський центр продовжує свою роботу в одному з районних 
центрів Луганської області, Донецький – у місті Маріуполь, тобто на тих тери-
торіях, які підконтрольні державній владі України. Вони змогли налаштувати 
активну роботу, перевезти персонал, якісь матеріальні, технічні речі. Тобто 
на територіях, де проходить АТО і які підконтрольні Україні, безоплатна правова 
допомога продовжує надаватися.

Лариса Денисенко: Ганно, як людині зрозуміти, чи є в неї право на вторинну 
безоплатну правову допомогу і які види правових послуг вміщує безоплатна 
правова допомога?

Ганна Мередова: Система безоплатної вторинної правової допомоги діє з 
1 січня 2013 року, вона є ефективною, незалежною, продовжує стрімко розви-
ватись. На цей час її клієнтами є всі категорії затриманих і ув’язнених, а також ті 
особи, що отримують захист у кримінальному впровадженні за призначенням. 
Виходячи з положень кримінального процесуального кодексу, здійснення 
належного правосуддя не вбачається можливим без безоплатної правової 
допомоги. Що стосується видів правової допомоги і послуг, то, відповідно 
до статті 13 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», безоплатна 
вторинна правова допомога – це вид державної гарантії, що полягає у ство-
ренні рівних можливостей для доступу до правосуддя. Безоплатна вторинна 
правова допомога включає такі основні види правових послуг: перший – це 
захист. Доступ до безоплатної правової допомоги для всіх осіб, що вважа-
ються затриманими, відповідно до кримінального процесуального кодексу 
та законодавства про адміністративні правопорушення. Раніше такий доступ 
мала особа, чий статус затриманого підтверджувався офіційно оформленим 
протоколом. На сьогодні це просто в межах затримання за кримінальним про-
цесуальним законодавством. Друге – здійснення представництва інтересів осіб, 
що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу в судах та інших 
органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими 
особами, а також вид правової допомоги – складання документів процесуаль-
ного характеру. Це основні види правових послуг, які передбачені на сьогодні 
законодавством про безоплатну правову допомогу.

Лариса Денисенко: Конституція гарантує кожному доступ до правосуддя і 
до правової допомоги. Якщо говорити про клієнтів системи безоплатної правової 
допомоги, давайте поговоримо детальніше, бо критерії різні. Чи всі можуть 
скористатися правом на безоплатну правову допомогу, чи існують специфічні 
правила, які стосуються клієнтури? Ким має бути особа і хто є клієнтом системи 
безоплатної правової допомоги?

Ганна Мередова: Безоплатна первинна правова допомога гарантована 
всім громадянам Конституцією, а також іноземцям, особам без громадянства, 
біженцям, особам, які потребують додаткового захисту. Деякі категорії громадян 
можуть розраховувати на вторинну правову допомогу у випадках, визначених 
законом. Що стосується первинної правової допомоги, то вона надається в межах 

1 Пізніше Луганський та Донецький регіональні центри були об’єднані відповідно з Харківським та Запорізь-
ким регіональними центрами. Ці об’єднані центри мають офіси в Харкові та Запоріжжі, а також у Маріуполі.
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повноважень геть усіма органами виконавчої влади, органами місцевого само-
врядування, а також створеними ними спеціалізованими установами, шляхом 
залучення юристів. Все це прописано законом, механізм визначено. У межах 
первинної правової допомоги надаються такі види послуг: правові консультації, 
роз’яснення ситуацій, складання заяв, скарг і інших правових документів, але 
це не можуть бути документи процесуального характеру – це вже безоплатна 
вторинна правова допомога. Що стосується суб’єктів права на безоплатну 
вторинну правову допомогу, то на сьогодні це є особи, до яких застосовано 
адміністративне затримання, адмінарешт, особи, що вважаються затриманими, 
стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, особи, 
стосовно яких захисник залучається за призначенням або для проведення 
окремої процесуальної дії. Також нова категорія – особи, засуджені до поз-
бавлення волі, що утримуються у дисциплінарному батальоні. З 1 липня 2015 
року безоплатна вторинна правова допомога надаватиметься усім суб’єктам 
права на неї, у тому числі у цивільних і адміністративних справах, потерпілим 
і свідкам у кримінальних впровадженнях у повному обсязі. До такої катего-
рії належать діти-сироти, діти, позбавлені батьківської опіки, безпритульні, 
жертви насильства в сім’ї, люди, що перебувають під юрисдикцією України, 
якщо середньомісячний сукупний дохід їх родини нижче суми прожиткового 
мінімуму2, інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається 
замість пенсії у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних 
осіб, особи, на яких поширюється дія закону про біженців, ветерани війни. Це 
особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності 
фізичної особи та визнання такої особи недієздатною. Це особи, щодо яких суд 
розглядає справу про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку, 
реабілітовані. Тобто це та категорія людей, фінансовий стан яких не дозволяє 
отримати правову допомогу за власний рахунок3.

Лариса Денисенко: Я можу синтезувати ситуацію: затримали мене, при-
пустимо, за хуліганство, яке, зокрема, передбачає і позбавлення волі, у мене 
сукупний дохід 5 тисяч гривень на місяць, чи є я клієнтом для безоплатної 
правової допомоги.

Ганна Мередова: Ви будете клієнтом в першу чергу, бо вас затримали.
Лариса Денисенко: Це дуже важиво проговорити, тому що багато людей 

вважають, що визначним критерієм є фінансовий.
Ганна Мередова: На сьогоднішній день негайно після фактичного затри-

мання службові особи, які уповноважені здійснювати затримання, зобов’язані 
негайно інформувати центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

2 Зараз таке право мають особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний 
дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно 
до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення.
3 Зараз перелік категорій осіб, які можуть звернутися до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги чи бюро правової допомоги по таку допомогу у цивільних та адміністративних справах, 
значно ширший. Зокрема, правову допомогу можуть отримати діти, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, внутрішньо переміщені 
особи (або громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених 
осіб – з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи), 
особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу учасника бойових 
дій, особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі тощо. Детальніше 
див. за посиланням, у статті 14 Закону: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/ed20180107
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про кожен випадок затримання. Це передбачено законом. Це обов’язок упов-
новаженої особи.

Лариса Денисенко: Хто і як може звернутися для того, щоб послуги були 
надані?

Надія Кизицька: Система налагоджена таким чином, що в усіх областях 
цілодобово працюють центри з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. Негайно після фактичного затримання уповноважена особа пові-
домляє центр. Це відбувається за допомогою єдиного телефонного номера 
системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103. До речі, ним можуть 
скористатися й інші особи стосовно затримання.

Лариса Денисенко: Припустимо, слідчий міг знехтувати своїм обов’язком 
повідомити про затримння. Хто ще може звернутися? Родичі затриманого? Бо 
система права на телефонний дзвінок у нас часто не працює.

Ганна Мередова: Можуть телефонувати не тільки родичі, може і сама 
затримана особа, родичі і члени сім’ї1, перелік яких визначається кримінальним 
процесуальним кодексом2.

Надія Кизицька: Хотілося б додати, що стосується родичів затриманого. 
Головне, коли вони повідомляють центри про факт такого затримання, потрібно 
надати максимум інформації, щоб центр міг якомога швидше її перевірити і 
організувати послугу безоплатної правової допомоги якомога швидше.

Лариса Денисенко: Що основне потрібно донести до співробітників 
центру, щоб вони це зафіксували?

Ганна Мередова: Основні відомості про особу.
Лариса Денисенко: Прізвище, ім’я, по батькові?
Надія Кизицька: Так. А також приблизно відомості щодо часу, коли могло 

статись затримання. Якщо є відомості – яким правоохоронним органом було 
здійснено це затримання. Можна принаймні приблизно сказати, де відбулося це 
затримання, в якому районі міста. Центри можуть зорієнтуватися в юрисдикції 
яких правоохоронних органів знаходиться цей район і, відповідно, хто міг 
здійснити затримання. Тобто, вони можуть звернутися до того чи іншого від-
ділку, перевірити інформацію, чи є там такий затриманий, і якщо так – почати 
діяти в напрямку надання допомоги.

Лариса Денисенко: Давайте створимо якусь гіпотетичну ситуацію. При-
пустимо, я – мати-одиначка, тимчасово безробітна, проживаю в Коростишеві, 
приїхала до Житомира, щоб зустрітися з друзями і своїм коханцем, там сталася 
якась побутова бійка, в результаті котрої я завдала середньої важкості тілесні 
ушкодження одній людині, і мене, відповідно, затримали в один з райвідділків. 
Як починається історія з того моменту, як мене затримали? Я мушу сказати, 
що, крім дитини, в мене більше нікого нема з близьких родичів. На що мені 
сподіватися? Якими є обов’язки слідчого, ми вже зрозуміли, він має повідомити 

1 Як визначено Кримінальним процесуальним кодексом, близькі родичі та члени сім’ї – чоловік, дружина, 
батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, 
прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка 
перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і 
мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
2 Зараз про затримання можуть повідомляти також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 
його представники чи регіональні представництва.
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про моє затримання відразу, як тільки це сталося. Але якщо слідчий цього 
не зробить, то які в мене права, який вихід з цієї ситуації?

Надія Кизицька: Тут важливо запам’ятати такий момент: головне – не свід-
чити проти себе. Держава гарантує право на безоплатну правову допомогу 
затриманій особі. Людина має право скористатися послугою адвоката, який 
повинен приїхати до неї для здійснення конфіденційного побачення у вста-
новлені законом строки. Якщо орган, який здійснив затримання, поінформував 
центр про затримання, то центр впродовж години організує послугу з надання 
БВПД. Він повинен знайти адвоката, який виїде до затриманого. У адвоката є 
одна година для того, щоб це зробити. У цілому це близько двох годин з момен-
ту затримання, коли людині потрібно просто дочекатися адвоката. Людина 
повинна знати, що вона має право зберігати мовчання і нічого не підписувати 
і не свідчити, не давати жодних пояснень щодо ситуації до того моменту, поки 
до неї не приїде адвокат.

Ганна Мередова: Якщо слідчий знехтує своїм обов’язком, то особа може 
сама зателефонувати на нашу гарячу лінію 0 800 213 103 і запросити захисника.

Лариса Денисенко: Хто є надавачем послуги?
Надія Кизицька: Це адвокати, з якими центри з надання БВПД укладають 

контракти – на постійній чи тимчасовій основі.
Лариса Денисенко: Це важливо, щоб людина усвідомлювала, що в Коор-

динаційному центрі з надання правової допомоги є вже список і перелік людей, 
які готові їй допомогти. Сформований пул людей.

Надія Кизицька: Так, сформований пул людей. І тут треба сказати про те, 
яким чином цей пул формується. Українська модель системи БПД побудована 
таким чином, що усі адвокати, які залучені до роботи з центрами, є незалежними. 
Це самозайняті особи, які, працюючи із центром, можуть вести свою приватну 
практику. Утім будь-який адвокат, який має бажання залучитися до системи, 
робить це на підставі конкурсу з відбору адвокатів. Такі конкурси проводяться 
регулярно двічі на рік. Кандидати, які успішно пройшли конкурс і набрали 
мінімальний визначений конкурсом прохідний бал, потрапляють до реєстру 
адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. З ними центри 
укладають контракт або договір. Співпраця адвоката і центру, коли вони укла-
ли контракт, є доволі гнучкою. Скажімо, адвокат може висловити побажання 
стосовно того, яке навантаження він хоче отримати, чи готовий він виїздити 
на затримання у нічний час, у віддалені райони, взагалі, які категорії справ він 
хотів би вести. І скільки доручень він хотів би отримувати. Це гнучка система 
і для адвокатів, і для центру.

Лариса Денисенко: А можна сказати вже зараз, який регіон в Україні є 
найбільш «заадвокаченим», а де адвокатів менше?

Надія Кизицька: У більш густонаселених регіонах адвокатів більше – Хар-
ківська, Одеська області, Київ. Традиційно в таких областях, як Чернівецька чи 
Івано-Франківська кількість адвокатів менша, але там і справ менше. Я б хотіла 
пояснити, хто взагалі такі адвокати і що вони роблять. На мій погляд, найкраще 
це ілюструють цифри. Адвокати, які мають контракти із центрами з надання 
БВПД (це дані за 2014 рік) до загальної кількості адвокатів України становить 
7 % – це трохи більше 2 тисяч адвокатів. У той же час (це теж дані 2014 року, але 
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дані судової статистики) виправдувальні вироки у справах адвокатів, які надають 
БВПД, до загальних виправдувальних вироків в Україні становить 43 % – 140 з 
365 вироків. Тобто, ефективність в 10 разів вища, ніж брати співвідношення з 
іншими адвокатами, які здійснюють правову діяльність.

Лариса Денисенко: Скільки часу адвокат витрачає на клієнта і чи зазна-
чаються терміни надання цих послуг?

Ганна Мередова: Після прийняття рішення про надання БВПД центр при-
значає адвоката. Повноваження такого адвоката як захисника у кримінальному 
впровадженні підтверджується дорученням центру. Така норма зафіксована 
в кримінальному процесуальному кодексі, де передбачено, що повноваження 
захисника на участь у впровадженні підтверджуються свідоцтвом на право 
займатися адвокатською діяльністю, ордером, договором або дорученням 
установи, уповноваженого законом для надання БПД. Що стосується скільки 
часу веде справу адвокат – він захищає клієнта до тих пір, доки останній зали-
шається суб’єктом права на безоплатну правову допомогу.

Лариса Денисенко: Можна детальніше це пояснити?
Ганна Мередова: З моменту затримання і до тих пір, поки ви залишаєтесь 

під вартою, адвокат з вами. З метою забезпечення безперервності захисту 
чинним законодавством передбачено, що якщо особам, до яких застосовано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, цей захід було скасовано 
або змінено, безоплатна вторинна допомога надається і після скасування такого 
заходу, до завершення відповідної стадії кримінального впровадження. Тобто, 
адвокат не «кидає» клієнта посеред судового провадження.

Лариса Денисенко: Надія, скільком людям загалом система надала правову 
допомогу за роки свого існування, якщо є такі дані?

Надія Кизицька: З моменту старту системи адвокатам було видано понад 
145 тисяч доручень, приблизно така ж кількість осіб отримала відповідну послугу.

Лариса Денисенко: Чи були такі випадки, коли дії адвоката системи БПД 
оскаржувалися? Як це можна контролювати?

Надія Кизицька: Такі випадки, безумовно, бувають. Якщо клієнт не задо-
волений якістю роботи адвоката – це його право, він може написати скаргу 
до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (КДК). КДК діють у кожній 
області. Якщо факти підтвердяться, то будуть відповідні заходи реагування КДК. 
Також можна подати скаргу до центру – Координаційного чи регіонального – утім 
у нас немає повноважень таку скаргу розглядати. Вона буде перенаправлена 
для перевірки до комісії з оцінювання якості повноти та своєчасності надання 
адвокатом БВПД для відповідної перевірки. Скарги, безумовно, бувають – це 
нормальний процес, але по жодній такій скарзі не було підтверджено фактів 
неякісності, неповноти чи несвоєчасності надання адвокатом БВПД. Це статистика 
за 2013, майже весь 2014 рік. Що стосується контролю за якістю. Я не знаю, чи 
«контроль» – найкраще слово у даному випадку. Головне – це створити такі 
умови, щоб якість забезпечувалася. Тобто, не контролювати роботу адвокатів, 
а взяти таких адвокатів, яких не треба контролювати, і які якісно надають послу-
ги. У нас є такий механізм – це зовнішній і внутрішній відбір. Якщо зовнішній 
відбір, ми говоримо про конкурси, коли треба набрати достатній бал. Наш 
останній конкурс восени 2014 року показав такі результати: в трьох областях 
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не було відібрано жодного адвоката, тобто, адвокати, що забажали взяти участь 
у кваліфікаційному відборі, не відповідають певним кваліфікаційним вимогам, 
щоб бути включеними до реєстрів. Внутрішній відбір – це система підвищення 
кваліфікації, це система в системі. Маються на увазі наші каскадні тренінги, 
які організуються регулярно і абсолютно безкоштовно для адвокатів. Якщо 
адвокати сумлінно відвідують усі тренінги, що для них проводяться, то центри 
при прийнятті рішень щодо продовження контракту з ними будуть керуватися 
і цим критерієм – наскільки адвокат зацікавлений у якості надання своїх послуг. 
Також це стандарти якості надання БВПД у кримінальному процесі, розроблені 
і введені в дію з 1 липня 2014 року – це 29 стандартів. Це такий своєрідний 
звід, рекомендація для адвокатів і набір кроків, які має обов’язково виконати 
адвокат при наданні своєї послуги. Це дасть підстави вважати (якщо він цих 
стандартів дотримується), що адвокат надав цю послугу дійсно якісно.

Лариса Денисенко: Ми обов’язково будемо про це говорити в наступних 
випусках програми «Ген справедливості». Сьогодні я дякую нашим гостям за те, 
що вони допомогли зрозуміти всім нам, як функціонує система безоплатної 
правової допомоги. Я нагадую: в гостях були фахівчині Координаційного центру 
з наданя правової допомоги – Ганна Мередова, начальниця відділу правового 
аналізу та нормопроектування, і так само Надія Кизицька, начальниця відділу 
інформації. Почувайтеся захищеними!
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Як працювала система БПД у Криму, і яка ситуація із 
захистом прав громадян після окупації
14 квітня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів 
«Громадського радіо». В ефірі програма «Ген 
справедливості», з вами Лариса Денисенко. 
Сьогодні ми будемо говорити про систему безо-
платної правової допомоги задля того, щоб ви 
почувалися захищеними. Я вітаю гостей – це 
Вікторія Мітько, начальниця відділу забезпечення 
якості безоплатної правової допомоги та підви-
щення кваліфікації адвокатів Координаційного 
центру з надання правової допомоги, колишня 

директорка Севастопольського міського центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. Також вітаю Олександра Позняка – директора Київського 
обласного центру з надання БВПД і колишнього директора Республікансько-
го в АР Крим центру з надання БВПД. Ми будемо говорити про становлення 
системи в колись неокупованому, зараз окупованому Криму. Мені б хотілося 
спочатку зрозуміти, як становилася вся ця система безоплатної вторинної 
правової допомоги в Криму? У Севастополі, Сімферополі?

Олександр Позняк: Республіканській центр з  надання БВПД розташований 
в Сімферополі, а здійснював свою діяльність у межах Криму, за винятком міста 
Севастополь, яке має окремий адміністративний статус. Становлення системи 
почалось дуже активно завдяки підготовчій роботі Координаційного центру, 
тому були готові адміністративні моделі, завдяки чому одночасно почали 
працювати всі центри з 1 січня 2013 року. Термін на підготовку цих центрів був 
дуже невеликий, але завдяки добре підібраним колективам, десь навіть фанатам 
своєї справи, система почала безперебійно працювати у визначений законом 
термін. У Криму і в Севастополі робота була розпочата однаково за загальними 
правилами. І все це працювало доволі ефективно.

Лариса Денисенко: До якого часу, до речі, все продовжувало працювати?
Олександр Позняк: Питання Республіканського центру і Севастополь-

ського центру з 1 березня дещо відрізняються. На це вже впливала та ситуація, 
яка безпосередньо складалась в Криму. Оскільки місто Севастополь – це дуже 
адміністративне місто, то там всі ці питання були припинені. Вікторія розкаже 
про це детальніше. Що стосується безпосередньо Криму, то тут ми розглядали 
цей аспект з іншого боку. Ми змінили місце розташування, переїхали з центру 
міста до іншої частини. Було вирішено не припиняти фактичної діяльності, 
оскільки ми розуміли, що є велика кількість громадян, які отримували від 
держави гарантовану правову допомогу у кримінальних справах, і ці справи 
нікуди не поділись. І наші громадяни, як були громадянами України, так і зали-
шились. На той час, у тій ситуації залишати їх взагалі без правової допомоги було 
недопустимо. Тому центр продовжив працювати. Ми зустрічались, проводили 
роботу з адвокатами. Адвокати були підготовлені, розуміли, що захист прав 
людини не може бути припинений, тому ця праця продовжилася ще настільки, 
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наскільки це було можливим. У не дуже сприятливих умовах, але було усві-
домлення того, що захист людей, навіть на окупованій території, – передусім. 
Супротиву цій діяльності до певного часу не було. Коли вже були сформовані 
нові органи самоврядування, контрольовані Російською Федерацією, тоді ми 
були вимушені припинити свою діяльність.

Лариса Денисенко: Коли це сталося?
Олександр Позняк: Юридично цього не сталося, бо центр не ліквідований. 

Фактично ми припинили свою діяльність десь у серпні 2014 року.
Лариса Денисенко: Дякую, Олександре. Вікторіє, що відбувалося 

в Севастополі?
Вікторія Мітько: Если говорить о становлении самого центра – всё про-

исходило следующим образом. Мне о бесплатной правовой помощи стало 
известно (поскольку я этим вопросом раньше не интересовалась), когда Совет 
адвокатов Севастополя собрал адвокатов города на общее собрание и предсе-
датель Совета объявил нам, что принят такой закон, что предлагают адвокатам 
поучаствовать в конкурсе и высказал мнение адвокатского руководства о том, 
что эта система нас не интересует, что это будет обман. Также порекомендо-
вал адвокатам не ходить на этот конкурс и игнорировать работу, связанную 
с бесплатной правовой помощью. Я пришла на собрание, как и все, выслушала 
информацию. Потом, когда мы вышли с собрания, более молодые мои коллеги 
сообщили о том, что выслушали мнение руководства, но они хотят участвовать 
в конкурсе, хотят попробовать. Прошло два месяца – эту работу мне предложил 
Андрей Вишневский1, он мне объяснил, что это за структура. Потом я ознакомилась 
с документами и поняла, что это мне очень нравится, я хочу этим заниматься. 
Центр заработал 1 января 2013 года, к этому времени уже был какой-то пул 
адвокатов, которые сдали экзамены и готовы были работать. Основная задача 
была организовать круглосуточные дежурства. Непонятно было работникам 
милиции, как это будет происходить. Мы ночью 1 января 2013 года дружно 
сидели, ждали сообщения на телефон, который установили в центре2, но потом 
узнали, что работники милиции не знали, как им в этой ситуации поступать, 
у них было указание: не звонить на этот телефон в течение 1 января. И за 1 
января 2013 года к нам не поступило ни одного звонка, хотя мы все сидели, 
ждали начала работы – работа началась 2 января. Произошло довольно тяжкое 
преступление, был задержан правонарушитель, и пришло сообщение в центр. 
Я не знаю, знают ли наши слушатели, что звонки принимались и принимаются 
на общегосударственный телефон3, где идет запись, и независимо от того, 
куда вы звоните, вас соединят с центром в вашем регионе. Прошло где-то две 
недели, и я поняла, что на уровне Киева решалось, чтобы о всех задержанных 
сообщалось в центр, и в Министерстве внутренних дел и в Координационном 

1 Перший директор Координаційного центру з надання правової допомоги.
2 Про кожне затримання особи правоохоронці зобов’язані негайно інформувати регіональний центр з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги через єдиний телефонний номер. Регіональний центр 
призначає адвоката кожній затриманій особі, за винятком деяких випадків, коли законодавчо встановле-
но інакше, через незначущість правопорушення. Зараз про затримання можуть повідомляти також самі 
затримані особи, близькі родичі та члени сімей затриманих, Омбудсмен та його представники. Цілодобово 
та безкоштовно це можна зробити за номером 0 800 213 103.
3 0 800 213 103. Дзвінки безкоштовні з мобільних та стаціонарних телефонних пристроїв у межах України. 
Контактний центр працює цілодобово і без вихідних. Зараз використовується також для надання правових 
консультацій – у звичайні робочі години та дні.
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центре решили подвести итоги. Сравнить те цифры по поводу задержанных, 
которые сообщает МВД и то, что собирал Координационный центр. Пона-
чалу, конечно же, эта работа была не налажена. Выяснилось, что не о всех 
задержаниях в Севастополе сообщают в МВД. В этот момент, где-то 18 января, 
я познакомилась с начальником ОВД, который пригласил к себе, получив 
нарекания о том, что не налажена работа с центром и не о всех задержани-
ях сообщается. Он в деликатной форме предложил мне скоординировать 
цифры сообщений, поскольку у них оказалось задержаний больше, чем они 
нам сообщили. Я ему пояснила, что все звонки записываются, мы ежедневно 
отчитываемся в Координационный центр. После этого в Севастополе о всех 
случаях задержания сообщали в центр. Адвокаты, которые начали эту работу, 
по истечении какого-то времени определились, а нужна ли им эта работа. 
Очень активно и хорошо работала молодёжь, адвокаты с 5-6 летним стажем. 
Тяжесть работы заключалась в том, что приходилось ночью вставать, бросать 
семью, выезжать на задержание, в райотдел1. Адвокаты среднего возраста 
(у них была довольно обширная частная практика, платная) со временем 
приходили, писали заявления и говорили, что им это не нужно. Сложно было 
адвокатам довольно солидного возраста, поскольку ночные бдения сказыва-
лись на здоровье. Молодёжь работала очень хорошо, ей это нравилось, хотя 
и говорили, что работники правоохранительных органов и судебной системы 
смотрят на них, как на возможных почтальонов. А в ситуации защиты от имени 
государства такая ситуация исключена, поэтому адвокаты говорили, что они 
себя более свободно чувствуют в позиции, когда на них не давят ни клиенты, 
ни родственники клиентов, которые склоняют к незаконным действиям. Доби-
вались хороших результатов по делам, был даже оправдательный приговор, 
который устоял в апелляционном суде. В угоне обвиняли несовершеннолетнего 
мальчика. Адвокат сумел доказать, что не было угона транспортного средства, 
и мальчика освободили.

Лариса Денисенко: Якщо повернутися до окупаційних часів, що відбу-
валося в Севастополі?

Вікторія Мітько: Как правильно отметил Александр, Севастополь имеет 
особый статус, он мал по территории, в отличие от Автономной Республики 
Крым, и по количеству населения, поэтому, у нас произошло все несколько иначе. 
В России есть похожий закон о бесплатной юридической помощи, но у него 
совершенно другая природа и он носит более декларативный характер. Я имела 
возможность сравнить статистику. Если в 2013 году вся система бесплатной 
правовой помощи в Украине выдала порядка 78 тысяч поручений адвокатам 
на защиту интересов граждан, то эти госучреждения, созданные в России, выдали 
всего лишь 6800 поручений. У нас всё быстро организовалось в Севастополе 
с точки зрения создания, так сказать, российского адвокатского сообщества. 
Им и передали обязанности защиты по уголовным делам. Центр остался совсем 
без функций, поскольку помощь гражданам по другим категориям дел центр 

1 Призначений регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокат повинен 
прибути за зазначеною адресою для конфіденційного побачення із затриманою особою протягом години 
з моменту видачі йому доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги, а у виняткових 
випадках – не пізніше ніж протягом шести годин з моменту видачі йому доручення.
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не оказывал в силу закона2. 30 октября 2014 года мне сообщили мои коллеги, 
что было принято решение о ликвидации центра. Помещение забрали, иму-
щество передали фонду коммунального имущества Севастополя.

Лариса Денисенко: Допомога з боку, припустимо, російських колег нашим 
громадянам надається? Чи цей напрям закритий взагалі?

Олександр Позняк: Треба правильно розуміти тих людей, які там залишили-
ся і продовжили працювати. Адвокати – це не держслужбовці, це не посадові 
особи, тому нема з їх боку питання, що вони порушили вимоги, які стосуються 
державних інтересів. Це особи, які покликані захищати права людей, деяка 
частина з них продовжує себе вважати громадянами України. Якщо хтось 
вважає інакше, це не стосується виконання професійних обов’язків. Більшість 
принципово і сумлінно продовжують ці обов’язки виконувати. Це змусило 
їх пройти певні процедури, скласти кваліфікаційні іспити за спрощеною системою 
і отримати статус учасника адвокатури РФ. З інших підстав вони б працювати 
не могли, і система вибудувалась таким чином, що вона змусила їх це зробити. 
Аби захищати права людини, треба мати відповідний статус. Деякий час ця 
праця діяла паралельно, потім виключно в межах кримінально-процесуаль-
ного законодавства РФ і продовжує таким чином діяти. Окупаційна держава 
встановила свої правові порядки. Стосовно питання, як надається правова 
допомога: система правової допомоги визначена кримінальним процесом, який 
взагалі діє на території РФ, Крим особливих статусів не має. Вона працює як 
єдина система на теперішній час. Хотів звернути увагу, яка є різниця. Адвокати 
повернулися до зовсім іншого порядку оплати своєї праці. Тепер, якщо плата 
за надання безоплатної вторинної правової допомоги не залежала від органів, 
які призначали адвокатів, на сьогодні призначення є за постановами слідчих 
і суддів. Але слідчі і судді не визначають порядок оплати адвоката. І адвокат 
зовсім незалежний, навіть технічно, від органу, який його призначив. Правова 
система РФ така, як з радянських часів, трохи змінилася, і на теперішній час 
оплату адвокатам проводить орган, який їх призначив. Якщо призначення 
адвоката відбулося за постанови слідчого, то, відповідно, постанову про оплату 
роботи адвоката виносить слідчий, визначає розмір винагороди, яку адвокат 
отримає. Так само і з судом. Чи отримують кошти ці адвокати? Станом на 2014 
рік – у дуже не повному обсязі. Інших відмінностей ми і не можемо побачити. 
Стосовно ефективності праці, коли адвокати працювали від центрів з надання 
БВПД і з тим, до чого їм довелося повернутися – це крок у далеке минуле. Від-
буваються такі бюрократичні дії, від яких адвокатура вже відвикла. Ефективна 
праця перед судом, незручна позиція адвоката, боротьба з кишеньковими 
адвокатами, міліцейськими адвокатами – зводиться нанівець завдяки цій 
системі. Та система, до якої довелося повернутися Криму, якраз повертає саме 
до цього. Адвокат залежить від слідчого, навіть щодо отримання документів. 
Ці технічні кроки в минуле очевидні. Режиму, який діє на території Криму, неза-
лежна адвокатура не потрібна. Адвокат мало на що може вплинути у цей час.

2 Через поетапне набрання чинності Законом безоплатна вторинна правова допомога надавалася лише 
деяким категоріям суб’єктів відповідного права, насамперед – затриманим за підозрою у вчиненні злочинів. 
З 1 липня 2015 року Закон «Про безоплатну правову допомогу» набрав чинності в повному обсязі, вторинна 
правова допомога надається всім категоріям осіб, що ним визначені.
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Лариса Денисенко: Я хотіла ще поговорити про вас. З якого середовища 
ви прийшли, коли почали опікуватися саме становленням системи БПД і як 
формувався пул адвокатів?

Олександр Позняк: Адвокати, що прийшли до цієї системи і продовжили 
активно працювати, незалежно від їх віку, незалежно від їх професійної обізна-
ності – це особи, які мають високу соціальну активність. Це особи, більшість з 
яких виконували свої обов’язки не за плату, а за своєю свідомістю. Це відрізняє 
надання цієї правової допомоги. До всіх адвокатів, що там працювали, ставлюся 
з великою повагою, навіть до тих, хто вирішив, що їм це не дуже зручно. Близько 
80 осіб працювали, незалежно від віку, навіть адвокати вже похилого віку. Навіть 
погоджувалися їхати у віддалені місця – з Сімферополя до Судака, наприклад, 
на своєму власному транспорті, розуміючи, що їм не буде компенсоване пальне.

Лариса Денисенко: Олександре, ви з адвокатського середовища?
Олександр Позняк: Так, я з адвокатського середовища, працюю в тому 

числі адвокатом з 1998 року.
Лариса Денисенко: Як сприйняли колеги з адвокатського середовища 

той факт, що ви перейшли під парасольку держави? Як сприйняли вас – як 
керівництво, як людей, з якими можна домовитися?

Олександр Позняк: Щодо адвокатського середовища, я можу сказати, 
що тут об’єднує не «кругова порука» в негативному сенсі цього слова. Праців-
ників центрів об’єднує намагання вийти на нові рівні діяльності. Завдяки тому, 
що центри – це своєрідні майданчики, на яких адвокати здобувають професійний 
досвід, вони можуть обмінюватися досвідом, думками. Вони розуміють, що їхня 
праця потрібна, і вона оцінюється не однією особою (клієнтом), а системою, 
середовищем. Будь-який досвід по справах, і позитивний, і негативний, ми 
обговорюємо і аналізуємо в середовищі – на семінарах, конференціях, тренін-
гах. І адвокати заохочуються і об’єднуються саме цим. Інших шляхів об’єднати 
державну структуру з недержавною немає. У системі БПД це використовується 
дуже ефективно.

Вікторія Мітько: Я пришла из адвокатов, я в адвокатуре давно, с 1989 года. 
Для понимания, что такое центр – это небольшая группа людей. Грубо говоря, 
директор, бухгалтер, четыре дежурных, которые обеспечивают круглосуточный 
доступ к правосудию, когда правоохранительные органы в любой момент 
суток могут сообщить о задержании, а адвокат обязан приехать на место 
не позднее чем через два часа с момента сообщения. Поэтому говорить 
о каком-то конфликте или какой-то настороженности… Говоря о Севасто-
польском центре, мы фактически обеспечивали удобное функционирование 
адвокатов, поскольку коллектив был очень небольшой. Адвокат – это такая 
работа, когда каждое дело необычное. Любое дело требует осмысления. 
Нужно посоветоваться, обсудить с коллегами. А центр в этом случае оказался 
и центром общения. Я постаралась обеспечить абсолютную прозрачность, 
чтобы адвокаты не жаловались, что кому-то досталось больше поручений. 
Я их собирала каждый месяц в центре, где мы обсуждали вопросы, которые 
возникали по конкретным делам. Они тянулись к центру. Начинался новый 
этап по гражданским и административным делам, я знала, кто из адвокатов 
силён и предлагала им эту работу. Интересно было работать. На ежемесячные 
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собрания адвокаты приходили, как в клуб по интересам, где можно было обсудить 
интересовавший их вопрос с коллегами. В силу своей гражданской позиции 
адвокат всегда несет ответственность за клиента. Наша система уголовного 
судопроизводства из времён социализма перетащила признание, как королеву 
доказательств. А все признания, как правило, выбивались из задержанных 
психологическими методами в момент их пребывания в условиях несвободы 
в первые часы. Поэтому в дальнейшем было довольно сложно работать по делу. 
Сама ситуация, когда выезд адвоката предполагается с момента задержания 
и сразу обеспечивался доступ адвоката к задержанному – она для всех адво-
катов была привлекательной и для меня в том числе: появилась возможность 
работать по делу, не дав человеку совершить какие-то вещи не в свою пользу.

Олександр Позняк: Хочу ще додати про співпрацю центрів і адвокатів. 
Центри не можуть якимось чином впливати на ведення справ адвокатів – це 
взагалі не припустимо і неможливо. Але співпраця на відповідних етапах була 
організована дуже ефективно. Центри розшукували осіб, про яких не було 
повідомлень, і після цього направляли адвоката до затриманої особи. Були 
непоодинокі випадки, коли адвоката намагалися не допустити до затриманої 
особи, навіть не допустити до особи, щодо якої не було повідомлень. Адвокат 
не залишався наодинці в нічний час, тут працювали центри. Чергові, керів-
ництво, яке серед ночі знаходило відповідальних осіб, працівників головних 
управлінь, відповідальних, чергових, і протягом години адвокат приходив 
до затриманого і вчиняв всі необхідні дії. Це був прорив у питанні забезпечення 
раннього доступу до правосуддя.

Лариса Денисенко: Дякую, Олександре. Ми сьогодні говорили про станов-
лення системи БПД в Криму. Я дуже дякую за цю бесіду нашим гостям – Вікторії 
Мітько, колишній директорці Севастопольського міського центру з надан-
ня БВПД, і Олександру Позняку, колишньому директору Республіканського 
в Автономної Респубіки Крим центру з надання БВПД. Ці люди – прекрасні 
керівники і чудові адвокати – працюють зараз на материковій частині України. 
Почувайтеся захищеними!
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Адвокат системи  БПД довів невинуватість чоловіка у 
вчинені вбивства
29 квітня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо», з вами Лариса Денисенко і «Ген справедливості». 
Сьогодні ми будемо представляти живу історію в межах 
нашого проекту, котрий розповідає громадянам про доступ 
до правосуддя і роботу системи безоплатної правової 
допомоги. У нас резонансна історія, цікавий гість – це адво-
кат Олексій Кузьмінський, якого я вітаю в студії. Говорити 
будемо про історію Андрія Кравця, який був затриманий 
у квітні 2007 року за підозрою у вчиненні особливо тяжкого 
злочину – умисного вбивства. З етичних міркувань справжнє 

ім’я героя історії змінено. Людина просиділа за гратами майже шість років. 
Ви можете детальніше розповісти на чому ґрунтується ця історія, як Андрій 
потрапив у цю халепу?

Олексій Кузьмінський: Стосовно цієї резонансної для Черкащини історії. 
Свого підзахисного Андрія Кравця я почав захищати в межах доручення центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги в 2013 році. Я вже третій 
рік його захищаю, і з моменту відкриття кримінального провадження за старим 
Кримінально-процесуальним кодексом1 вже минуло 8 років. Сторона обви-
нувачення наголошує на тому, що 8 років тому в селі на Черкащині відбулося 
вбивство особи похилого віку (вже за 50 років) малолітнім, як вони вважають, 
злочинцем. За 8 років мій підзахисний вже отримував двічі обвинувальний 
вирок. Першого разу суд першої інстанції присудив йому 8 років позбавлення 
волі, апеляційна інстанція підтримала. Після цього цей вирок був скасований 
Верховним Судом України і направлений на новий розгляд. Після нового 
розгляду його ще раз засудили на 8 років і після цього трохи пом’якшили 
вирок, позбавивши волі на сім років. Далі Вищий спеціалізований суд2 скасовує 
ще раз цей вирок, вступає в силу новий Кримінальний процесуальний кодекс. 
І тому я вступив у цю справу за дорученням центру. За фабулою цієї справи, 
що там дійсно відбувалось? Ніч, потерпілий, вбитий, йшов з велосипедом. Як 
сторона обвинувачення вказує, мій підзахисний на підґрунті раптово виниклих 
неприязних відносин побив його. Мій підзахисний – фактично малолітня дитина 
15 років. На на той момент він був на зріст метр п’ятдесят, худорлявої статури. 
Яким чином, чому він міг вбити дорослого чоловіка? Органи досудового роз-
слідування вирішили, втім, що це він вбив.

1 Поступово втратив чинність у зв’язку з набранням чинності Кримінального процесуального кодексу. 
Розгляд справ, відкритих відповідно до колишнього Кримінально-процесуального кодексу, завершувався 
теж за його процедурами.
2 Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ – до 2017 року, суд 
касаційної інстанції для цивільних і кримінальних справ у системі судів загальної юрисдикції України. Судова 
реформа 2016 року передбачила ліквідацію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ у зв’язку з утворенням нового Верховного Суду. Це сталося 15 грудня 2017 року, після 
чого запрацював Касаційний господарський суд. Функції касаційного провадження у відповідних справах 
перейшли до складових частин Верховного Суду: Касаційного кримінального суду та Касаційного цивільного 
суду.
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Лариса Денисенко: Олексію, а на чому ґрунтувалась така завзятість слід-
ства? Які були аргументи, докази на користь того, що дитина, звісно, невеличка 
на зріст, я не знаю, як хлопця характеризували, але на що спиралося слідство, 
коли говорило і доводило саме те, що він винний в тому, що людина померла?

Олексій Кузьмінський: Чому ця справа дуже цікава? Тому що фактич-
но після цього вбивства, мого неповнолітнього клієнта 4 квітня запросили 
для допиту як свідка до райвідділку. Запросили разом з матір’ю. Він дав свід-
чення, що підходив дійсно до потерпілого, коли вже той лежав мертвий, щоб 
надати медичну допомогу, подивитися, що з людиною сталося врешті-решт. 
Після цього його раз допитали, матері сказали привезти його речі, щоб про-
вести експеримент. Мати поїхала, він залишився у відділку і після цього був 
допитаний. Було приблизно за північ коли він сам, за відсутності матері дав 
покази, що дійсно він вбив цю людину.

Лариса Денисенко: Оце типовий, до речі, інструмент, яким зловживає 
слідство. Коли людину запрошують як неповнолітню дитину з мамою, це абсо-
лютно нормально. Проводиться навіть не допит, а розмова або опитування 
стосовно подій, які відбувалися. І потім, коли дорослу людину, яка відповідає 
за дитину, відправляють додому, раптом статус неповнолітнього стає інакшим.

Олексій Кузьмінський: Так. Його статус змінився у силу тих показів, 
які він дав проти себе. Він перейшов, таким чином, зі статусу свідка у статус 
підозрюваного, і тут, як то кажуть, запрацювали «жорна». Відбувався певний 
слідчий експеримент, на якому мій підзахисний на відеокамеру вказує, що його 
били і катували. Ця відеокасета потім заливається слідчим кавою. Після чого ці 
покази вже ніхто не може сприйняти. Потім у його медичній картці є відповідний 
запис, що в нього була зламана щелепа. Яким чином, коли особа перебуває 
фактично під наглядом держави і держава несе за нього відповідальність, 
у неповнолітнього ламається щелепа? Чому і як це сталося? Обвинувачення 
спиралося на те, що начебто є сліди крові на кросівку і шкарпетці. Але навіть 
якщо логічно подивитися на це, якщо неповнолітня дитина б’є дорослого, це ж 
не одна крапля крові буде. Крові повинно бути на одязі більше. Також спира-
лися на покази з чужих слів. Начебто мій підзахисний своїм однокласникам 
розповідав, що відбулася бійка, начебто видумував собі певне алібі, але все 
це покази з чужих слів. Однокласники нічого не бачили.

Лариса Денисенко: А на який день після нещастя сталося його затримання, 
коли вперше як свідка запросили до бесіди?

Олексій Кузьмінський: До бесіди його запросили на третій день.
Лариса Денисенко: Потім вони послали маму за речами і вона їх принесла. 

У який спосіб це фіксувалося? Як вони це оформлювали?
Олексій Кузьмінський: Є певні документи, протоколи допиту як свід-

ка, на яких він дає одні покази і є вже інший протокол, ще як свідка, де він 
вже дає інші покази. І після цього – протокол допиту як підозрюваного. Усі ці 
протоколи є в матеріалах кримінального впровадження. Чому дуже вигідно, 
як для захисту, збіглося в часі зі справою прийняття нового КПК? Все ж таки 
судом сприймаються тільки ті покази, які свідки дали безпосередньо в залі 
судового засідання. Все, що відбувалося до цього, всі ці явки з повинною, всі 
покази свідків, які друкуються так, як бажає сторона обвинувачення – все це 
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судом не сприймається. На той момент, коли в нас був суд першої інстанції, 
пройшло 6 років. Ми почали допитувати свідків: що ви пам’ятаєте, що дійсно 
було з цього. Свідки майже нічого не пам’ятали, прокурор намагався зачитувати 
їхні покази, але ми відстояли те, що дійсно приймати до уваги треба тільки те, 
що свідок безпосередньо скаже в суді. Суд сприйняв наші доводи, повністю 
в сукупності їх оцінив і взяв на себе відповідальність і виніс виправальний 
вирок у цій справі.

Лариса Денисенко: А коли відбулося перше судове засідання і перший 
суд над Андрієм, власне, там йшлося про захист? Його тоді хтось представляв?

Олексій Кузьмінський: Щодо захисту, у Андрія за весь цей період кримі-
нального провадження було 13 адвокатів, я фактично 14-й. У виправдувальному 
вироку зазначено: той факт, що в нього було 13 адвокатів, свідчить про нее-
фективність наданої йому правової допомоги. На слідчому експерименті був 
один адвокат, на допиті – інший. Не було єдиної захисної стратегії.

Лариса Денисенко: Давайте трохи поговоримо про вас, я поясню чому. Ви 
адвокат системи БПД, ви так само є викладачем і тренером, який запроваджує 
навчання для інших адвокатів, базуючись на прецедентах Європейського суду 
з прав людини. Скажіть, будь ласка, яких помилок системи або яких помилок 
особистих припустилися адвокати, які представляли Андрія раніше? Це фан-
тастика звичайно – 13 людей працювало, щоб дитину «упакували» на такий 
довгий термін… При тому базуючись фактично на його зізнанні, від якого він 
потім відкараскувався сам. У чому дійсно проблема такого захисту?

Олексій Кузьмінський: Стосовно того, чи припустилися адвокати помилки, 
я б не хотів давати коментарів з міркувань адвокатської етики. Рішення при-
ймає саме суд і всі доводи – і з боку захисту, і з боку обвинувачення – аналізує 
суд. Дуже сумно, що суд, маючи певний обґрунтований сумнів у цій справі, 
приймає рішення, яким засуджує на 8 років, на 7 років. Потрібно виходити з 
того, що в наших судах є обвинувальний ухил. Якщо у сторони обвинувачення 
не вистачає доказів, затриману людину треба звільнити. Краще звільнити того, 
хто щось вчинив, ніж засудити невинного.

Лариса Денисенко: Я з вами погоджуюся. Коли ви вже увійшли в процес, 
якими були ваші перші кроки задля того, щоб змінити цю ситуацію?

Олексій Кузьмінський: Я намагався поспілкуватись з підзахисним і викли-
кати в нього довіру.

Лариса Денисенко: Він же був зневірений, от я собі не уявляю, коли весь 
світ повертається до тебе спиною, і навіть ті люди, що мусять тебе захищати… 
Ти усвідомлюєш, що, можливо, вони і робили правильні кроки для захисту, але 
ти залишаєшся у тій самій позиції, ти відчуваєш, що нікому не потрібний. І ще й 
дитина, яка до дорослого світу ставиться з підозрою, напевно, обґрунтовано. 
Як ви налагоджували оцей місток довіри, щоб Андрій сказав, що він робив, 
що не робив?

Олексій Кузьмінський: Спочатку було дуже складно з ним, але все ж 
таки я робив свою роботу. По суду ми допитували свідків, досліджували всі 
матеріали справи, акцентували увагу, там де можна трактувати і в той, і в інший 
бік, що це не є доказом вини. Якщо докази сумнівні, людину треба звільняти. 
Уся ця справа – суцільний сумнів. Я сам до кінця не вірив, що суд це зробить. 



Ген справедливості

43

Якщо чесно, я вважав, що було б добре, якби Андрій отримав той строк, який 
він вже відсидів. Коли суд прислухався і виправдав, для мене це була приємна 
несподіванка.

Лариса Денисенко: Ваш підзахисний вже перебував у місцях позбавлення 
волі, хто звернувся до вас, хто вас знайшов?

Олексій Кузьмінський: Я отримав доручення від центру з надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги, що пов’язано з набарння чинності новим КПК. 
Якби Андрію правова допомога за рахунок держави могла надаватися раніше, 
то він би вже був на свободі. Вищий спеціалізований суд, подивившись на всю 
цю ситуацію, що на той момент вже 6 років йде кримінальне впровадження і 
людина перебуває за гратами, змінив до Андрія запобіжний захід з тримання 
під вартою на особисте зобов’язання. До теперішнього часу в нас є особисте 
зобов’язання, але куди діти 6 років? Куди діти зламану долю?

Лариса Денисенко: Які документи на початку вам довелося скласти задля 
того, щоб процес пішов?

Олексій Кузьмінський: Моя участь у цьому кримінальному провадженні 
почалася із судового засідання. Я ознайомився з матеріалами кримінального 
провадження, подивився, що можна визнати недопустимим, на чому акцентувати 
увагу – за експертизами, наприклад. Це був певний перехідний період між дока-
зами, зібраними в межах КПК 60-го року, і новим кодексом. Ми акцентували 
увагу стосовно експертиз, версій, що його катували і Вищий спеціалізований 
суд дав певні вказівки, які не були виконані – дослідити, чому неповнолітня 
особа вказує, що її катували; чому зникає відеозапис слідчого експерименту, де 
він на камеру каже «мене тут катують»; чому не було розслідувано, що в нього 
була зламана щелепа?

Лариса Денисенко: А якісь документи стосовно того, що в нього пошко-
джена щелепа, узагалі присутні в справі?

Олексій Кузьмінський: У справі є виписка з медичної картки, що в нього 
дійсно був перелом щелепи в той момент, коли він перебував під відповідаль-
ністю держави. Ми порушували питання, щоб дослідили цей вплив, але були 
формальні відписки на це.

Лариса Денисенко: Незважаючи на те, що є документальний факт шкоди, 
нанесеної неповнолітньому під час ведення допиту або інших слідчих дій, 
слідство не зробило жодного руху в бік того, аби це з’ясувати. Крім формальних 
відписок, ви нічого від них не отримували?

Олексій Кузьмінський: Були формальні відписки, і про них зазначав 
у своєму вироку суд першої інстанції, що все це судом не було досліджено. 
Якщо і проводилась певна перевірка, то проводилась вона формально.

Лариса Денисенко: Це не поодинокий, на жаль, випадок. Взагалі, якщо 
говорити про подальшу перспективу цієї справи, як мінімум я тут бачу 3, 5, 6 
статті Європейської конвенції з прав людини1. На ваш погляд, які є перспективи 
і на що ви б звертали увагу, якби складали заяву до Європейського суду з прав 
людини стосовно відновлення справедливості, стосовно того, що держава 

1 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікована Україною у 1997 році. 
Стаття 3 Конвенції встановлює абсолютну заборону катувань, нелюдського і такого, що принижує гідність, 
поводження, стаття 5 – право на свободу і особисту недоторканність, стаття 6 – право на справедливий суд, 
зокрема право на безоплатну правову допомогу.



Ген справедливості

44

заборгувала цьому неповнолітньому (який за ці роки став повнолітнім). Дитина 
зростала і добувала досвід зовсім не там, де могла і повинна була. Зустрічати 
повноліття за ґратами за надуманим звинуваченням – так не має бути.

Олексій Кузьмінський: Стосовно перспективності цієї справи, то дійсно 
ви праві, Ларисо. Є певний термін розгляду справи. Сказати, що 8 років – це 
розумний строк розгляду кримінального провадження – це було б необ’єктивно. 
Ми дійсно збираємося звертатися до Європейського суду з прав людини, навіть 
не дивлячись на подальшу перспективу в цій справі. Чи вистачить сміливості 
затвердити цей виправдувальний вирок? Чи вистачить сміливості визнати його 
повністю невинним? Ми збираємось подавати до Європейського суду з прав 
людини про порушення строків розгляду справи – це перше. А далі будемо 
виходити з перспектив розгляду справи.

Лариса Денисенко: Ви не хочете чіпати статтю третю, стосовно катувань?
Олексій Кузьмінський: Поки апеляційна інстанція не розгляне. Перша 

інстанція дала висновок стосовно того, що все це не досліджувалось, але він 
(суд) повністю не стверджує, що було завдано шкоди. Він визнає факт, що є пев-
ний запис у медичній картці про те, що зламана щелепа. Але уникає висновку 
щодо того, в який спосіб це було зроблено. Зараз ми чекаємо відповідного 
висновку в національних судах, і вже після цього будемо виходити стосовно 
відшкодування шкоди до Європейського суду з прав людини. Але я обмежений 
позицією мого клієнта: вони прості люди, вони і так від цього настраждалися.

Лариса Денисенко: Європейський суд з прав з людини не потребує аж 
настільки залученості потерпілих людей і ви цілком, як адвокат, можете дати раду 
цьому процесу навіть простим складанням документів до суду. Чи думає ваш 
клієнт, і чи підтримали б ви його стосовно такого питання, як сатисфакції шкоди 
завданої правоохоронними органами і всією системою цьому неповнолітньому?

Олексій Кузьмінський: Стосовно сатисфакції, найважче питання – бо 
скільки можна просити і вимагати за зламану долю? За 6 років тюрми, за 8 років 
провадження? За те, що фактично не було друзів, не було якогось особистого 
життя… Тільки нещодавно мій клієнт одружився і вже має свою сім’ю. У нього 
дружина, дитина вже є, але все це було у нього відібрано раніше. Тому сатис-
факція, я впевнений, буде вимагатися. Питання в тому, яким чином її оцінити. 
Я думаю, клієнт буде подавати на сатисфакцію, і я йому в цьому допоможу.

Лариса Денисенко: Дякую, Олексію, за цю розмову. Нагадую, це був «Ген 
справедливості» з Ларисою Денисенко. Сьогодні ми представляли резонансну 
справу про неповнолітнього Андрія Кравця, говорили з адвокатом системи 
БПД Олексієм Кузьмінським. Почувайтеся захищеними і ніколи не здавайтеся!
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Адвокат системи БПД довів непричетність свого клієнта 
до особливо тяжкого злочину
22 травня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського радіо». 
В ефірі «Ген справедливості» – програма, котра розкриває 
питання доступу до правосуддя і функціонування системи 
безоплатної правової допомоги. З вами Лариса Денисенко. 
Сьогодні ми будемо говорити про ще одного клієнта, ще одну 
живу історію. З етичних міркувань, прізвище клієнта буде 
змінено, ми його будемо звати Олександр Кравчук. Я вітаю 
в студії його адвоката Леоніда Шалімова. Давайте одразу 
перейдемо до фабули самої справи. Що сталося з вашим 
клієнтом, стосовно чого, взагалі, почалося провадження 

щодо нього, в чому він був звинувачений, як довго вся ця історія тривала з 
ним? Історія затримання, історія, фактично, обмеження свободи.

Леонід Шалімов: Мій підзахисний був затриманий 23.01.2014 року спів-
робітниками райвідділку, і був затриманий за підозрою у вчиненні злочину, 
надзвичайно тяжкого – це замах на вбивство. Причому не просто замах на вбив-
ство, а закінчений замах на вбивство.

Лариса Денисенко: Можете пояснити для слухачів різницю?
Леонід Шалімов: Закінчений замах на вбивство – це коли всі дії були дове-

дені до кінця, але з причини, які не залежали від волі самого підозрюваного, 
скажімо, вбивство не відбулося. Затриманий він був не в момент самого скоєння 
кримінального правопорушення, а вже через декілька днів, бо до цього він був 
затриманий з іншою групою осіб. Один з цієї групи осіб був затриманий, був, 
навіть, доправлений до ІТТ, тобто до ізолятора тимчасового тримання, а потім 
слідство дійшло висновку, що підозрюватися має не ця особа, яка затримана, 
а вже мій підзахисний. Тому йому передзвонили і попросили з’явитися у райвід-
ділок з передачею для попереднього затриманого, і коли він з’явився, то його 
там і затримали. Далі все відбувалося у звичайному порядку. Був викликаний 
адвокат системи безоплатної правової допомоги, і відбувалися певні проце-
суальні дії, як-от допит тощо. Адвоката викликали несвоєчасно, він приїхав 
через декілька годин, бо співробітники райвідділку повідомили невчасно, і, 
поки не було адвоката, співробітники райвідділку намагалися отримати від 
мого підзахисного різну інформацію у вигляді пояснень, які він мав підписати.

Лариса Денисенко: Він себе обмовляв?
Леонід Шалімов: Я вам відверто скажу, що у зв’язку із застосуванням 

фізичного впливу, він мусив себе обмовити. Це непоодинокий випадок у нашій 
правовій системі, я до цього уже звик. Але цікава річ полягає в тому, що коли 
я вже прибув до райвідділку, то вже була 11 година вечора. І співробітники 
продовжували його допитувати вже у моїй присутності, незважаючи на те, 
що новий процесуальний кодекс забороняє допити після 24-ї години. І під 
час допиту на мобільний телефон слідчого дзвонила якась особа, слідчий 
передавав моєму підзахисному телефон для розмови. Знаючи те, як ставляться 
в наших райвідділках до захисників, я одразу вибрав спокійний метод захисту, 
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фіксування всіх порушень, які відбуваються під час процесу на попередньому 
слідстві, для того, щоб потім це використати при розгляді справи в суді першої 
інстанції. Я не відреагував на ці дзвінки, їх там було декілька. Потім, під час мого 
спілкування з підзахисним, пізніше в слідчому ізоляторі, він мені повідомив, 
хто йому дзвонив на мобільний телефон. Цією особою був інший слідчий, 
який попередньо його допитував за моєї відсутності, тобто за відсутності 
захисника. І під час цієї телефонної розмови він погрожував йому: «Якщо ти 
не будеш давати тих показів, які ми від тебе вимагаємо, то, звісно, твоє життя 
буде надзвичайно ускладнене, і більше того, я повернуся зараз до РУВД і буду 
тебе «ламати» до рання». Малося на увазі застосовувати фізичну силу.

Лариса Денисенко: Пане Леоніде, мені цікаво, як вони реагують, от власне 
слідство, коли ви зауважуєте стосовно того, що час вже нічний і вже перевищує 
всі встановлені процесуальним кодексом ліміти допиту. Як вони реагують на це? 
Тобто, вони кажуть, що це в інтересах слідства?

Леонід Шалімов: Я вам скажу, що здебільшого вони ніяк не реагують, тобто, 
слідчі роблять свою справу, і роблять її так, як вони собі це уявляють. А праця адво-
ката в момент затримання, і в момент попереднього слідства полягає у тому, щоб 
зібрати якомога більше доказів неправомірної поведінки або методів чи способів, 
щоб потім з цими питаннями звернутися до суду. Навіть не до прокуратури, бо, 
знову ж, з мого досвіду, протягом двох років праці адвокатом в системі безоп-
латної правової допомоги, я однозначно, дійшов до висновку, і це підтверджено 
фактами життя, що прокуратура теж не реагує на такі заяви адвокатів, навіть 
на письмові. Пишуть просто відписки. Більше того, пробував я застосовувати 
звернення до офіційних органів, а саме до Президента, до правових комітетів 
Верховної Ради, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 
навіть підзахисні писали листи до голів суду або 1-ї інстанції, або Верховного 
Суду, або до Ради суддів України, з тим, щоб звернути увагу на неправомірні дії 
на рівні слідства, але це все закінчувалося в 99,9 % простою відпискою. Тому взяти 
на себе обов’язок і піти у відкритий конфлікт на попередньому слідстві – означає 
одразу програти справу. Адже не збереш відповідних документів, фактів, вони 
їх приховають, вони вміють це робити. Тому потрібно просто це спостерігати і 
фіксувати. І в даному випадку сама ситуація була аналогічна. Хоча допит проводять 
і вночі, хоча під час допиту втручаються сторонні особи, які за Кримінальним 
процесуальним кодексом мають бути внесені до протоколу, на це в більшості 
випадків ніхто не звертає уваги. І у даному випадку я фіксував ці порушення теж, 
а потім вони вже знайшли своє відображення в боротьбі за цього клієнта під час 
судових засідань. Тобто, звернення до слідства, звернення до прокурорів не при-
носять жодних результатів. Можна звернутися тільки до суду. Я нікого не здивую 
тим, що наша судова система потребує оновлення. Дуже багато суддів, яким уже 
потрібно йти або на пенсію, або взагалі зняти з себе звання судді. Але, якби воно 
не було, серед 9 тисяч суддів України є багато таких, що ставляться до своєї справи 
відповідально і з серцем. І моєму підзахисному випала щаслива нагода зіткнутися 
з колегію суддів, які дуже відповідально підішли до розгляду цієї справи. Це були 
три молоді жінки-судді, які витратили багато часу на цей розгляд. Через проблеми 
адміністрування розкладів роботи колегії у судах сам процес дуже розтягується 
у часі. Незважаючи на це все, судді ухвалили справедливе рішення, але перед 
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тим вони пересвідчились, що всі факти, які були викладені стороною захисту, 
мали місце і дійсно мали обґрунтування. Доказом цього є сам вирок, який зараз 
лежить на столі переді мною на 10 сторінках. Цей вирок, починаючи з другої 
сторінки, – це є обґрунтування того, що покладено у виправдувальний вирок. 
Тобто, ці судді не тільки повністю розглянули справу, а розглянули її глибоко 
і дійсно її обґрунтували. Чого вимагає і новий Кримінальний процесуальний 
кодекс, в якому написано, що суддя приймає рішення за власним переконанням. 
Це переконання вони змогли також обґрунтувати і в своєму вироку. Я, маючи 
нагоду, хотів би озвучити їхні прізвища – це суддя Жмуть, Почупайло і Оздоба. Хочу 
подякувати цим молодим, розумним і надзвичайно обізнаним у кримінальному 
праві жінкам, які прийняли правильне рішення.

Лариса Денисенко: Леоніде, на чому ґрунтувала свої обвинувачення 
прокуратура, яку доказову базу вона мала, коли представляли своє обвину-
вачення перед судом?

Леонід Шалімов: Справа в тому, що прокуратура приходить у суд з обвину-
вальним актом. До нього додається список матеріалів. Це все, з чим приходить 
прокуратура на сьогоднішній день в суд. Але, дивна річ, яка склалася з при-
йняттям нового Кримінального процесуального кодексу, і має місце сьогодні. 
Вона полягає в тому, що перед тим, як прокуратура приходить до суду, ув 
слідстві працює ціла група слідчих. У мене були випадки, коли весь слідчий 
відділ (а їх там 6-9) працювали по одній окремій справі. Як правило, сьогодні 
по справі працює 3-5 слідчих. До них підключається група прокурорів – це, як 
правило, до 5 осіб. Тобто, приносить і реєструє в суді обвинувальний акт один 
із групи прокурорів. Дивна річ, але це не є той, хто призначений старшим групи 
прокурорів. У такій ситуації, коли 10 осіб, якнайменше, працюють по певній 
справі і приносять певний документ в суд, виникає питання, чому ж тоді всього 
один захисник захищає особу, коли 10 обвинувачують цю особу. Перечитавши 
безліч обвинувальних актів, за весь цей період моєї роботи в цій системі, 
я стикався тільки з однією проблемою: в обвинувальному акті висуваються 
попередні судимості особи. Тобто, якщо був попередньо судимий, розмов 
уже нема, ця особа обвинувачується, і нема сумнівів у прокуратури, що він 
скоїв це кримінальне правопорушення. Більше того, обвинувачення часом 
базується саме на тому, що особа була попередньо судима і пишуть, що на шлях 
виправлення обвинувачуваний не став і висновків для себе не зробив. Новий 
Кримінальний процесуальний кодекс вимагає за статтею 88 від слідства взагалі 
залишити це питання на розгляд у суді, бо тільки з’ясувавши всі обставини 
справи, виступаючи в дебатах, прокурор може звертатися з приводу якогось 
конкретного покарання, і обґрунтовувати це призначення покарання тим, 
що особа уже мала судимості1.

Лариса Денисенко: Я хочу нагадати, що Європейський суд з прав людини, 
наприклад, цю підставу взагалі відмітає як основу обвинувального акту. Це не є 
підстава людину одразу визнавати приреченою.

1 Згідно зі статтею 88 Кримінального процесуального кодексу, докази, які стосуються судимостей підозрю-
ваного, обвинуваченого або вчинення ним інших правопорушень, що не є предметом цього кримінального 
провадження, а також відомості щодо характеру або окремих рис характеру підозрюваного, обвинуваченого 
є недопустимими на підтвердження винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінального 
правопорушення.
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Леонід Шалімов: Ця проблема існує не тільки в нашому Кримінальному 
процесуальному кодексі, вона також зачіпає матеріальну частину кримінального 
права, Кримінального кодексу України. Є розділ «Судимість». На цих судимостях 
базується вся діяльність слідчих органів і діяльність прокуратури. Хочу заува-
жити, що в дійсності цей інститут права судимості існує також і в багатьох інших 
країнах. Він існує і в європейських країнах, але в розвинутих країнах, про які ми 
говоримо, наприклад, нашого європейського рівня, цього інституту як такого 
нема. Там насправді ведеться облік осіб, які відбували покарання. Це теж вра-
ховується судом при скоєнні нових злочинів, але на цьому не базується весь 
процес. У моєму випадку щодо конкретної особи, про яку ми зараз говоримо, 
слідство і прокуратура виходили з того, що чоловік мав судимості. Хочу заува-
жити, що судимості не відносились до дій, які були б направлені на вбивство, 
тобто, не пов’язані з тілесними ушкодженнями, насильством. Там був випадок, 
пов’язаний з наркотиками, і з замахом на крадіжку, але насильницьких злочинів 
ніколи мій підзахисний не скоював. У зв’язку з тим, що прокуратура і слідство 
працює на базі судимостей, вони в даному випадку поклали цю інформацію 
в основу обвинувачення. Більше того, вони використали цю інформацію проти 
нашого громадянина України, використали в небезпечний спосіб, як на мене, 
тому що спочатку затримали декілька осіб, одного потім доправили до ІТТ, а потім 
викликали мого підзахисного через декілька днів. Чому? Бо за цей час вони 
перевірили через базу, що він був судимий і дійшли висновку, що це він, бо був 
судимий. Більше того, його буде легше притягнути до кримінальної відповідально-
сті, бо якщо судимий, то і наслідки в разі засудження будуть більш тяжкими. От ця 
проблема, скажімо, в системі кримінального права має своїм наслідком і вироки, 
які ми маємо на сьогодні в Україні. У нас дуже мало виправдувальних вироків, 
і за останній рік, наскільки я знаю, це 164 чи 162 вироки. А виправдувальних 
вироків щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних з насильством, а саме, 
наприклад, вбивство або замах на вбивство, просто немає. Це може і є перший 
випадок, коли в нас в Україні оголосили виправдувальний вирок у такій справі.

Лариса Денисенко: Наскільки мені відомо, там були ще маніпулятивні 
технології стосовно свідків. Ви можете згадати, в чому вони полягали і як ви, 
власне, це подолали під час судового розгляду?

Леонід Шалімов: Дуже часто, в дійсності у 70-90 % випадків захисту, під 
час судового розгляду, я наприклад, не притягаю на суд свідків сторони захисту. 
Чому? Тому що, як правило, прокуратура в реєстрі перелічує всіх своїх свідків, 
а їх там може бути і 10, і 15, і 20. Більше того, як правило ⅔ цих свідків нічого 
підтвердити не можуть. У даному випадку була та сама історія. Допитали всіх 
попередньо затриманих і потім їх перелічили в реєстрі як можливих свідків 
скоєння кримінального правопорушення. Що ви думаєте? Одного зі свідків 
допроситися прийти в суд прокуратура не могла протягом більш як року. Судді 
застосовували всі способи приводу допитати цю особу, і вони закінчувались тим, 
що особа не тільки не з’являлася, вона переховувалася протягом цілого року. Її 
довго шукали, але, кінець кінців, вона сама прийшла на судове засідння. Це була 
жінка, одна з 4 затриманих, вона виступила як свідок, і, прийшовши на засідання, 
сказала, що переховувалася, бо боїться нашу міліцію. Бо під час допиту у РУВД 
її катували. Виникає питання, як може статися так, щоб у нашому суспільстві з 
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насильством ставилися до свідків жіночої статі. Я, може, десь і змирився з тим, 
що б’ють чоловіків, при затриманні і при вибиванні з них показів. Не один раз сти-
кався з цим, документував це, звертався з цим до прокуратури і до громадськості. 
Я навіть уже звик до того, що в нашому суспільстві при затриманні неповнолітніх 
піддають катуванням, але я не можу змиритись з тим, що такі самі методи чоловіки, 
які працюють в органах внутрішніх справ, застосовують до жінок, що вони потім 
тікають і переховуються. І ця жінка прийшла і сказала, що під час допиту, вона 
давала ті покази, які хотіло слідство, бо в інакшому випадку невідомо, чим би її 
життя закінчилося. А потім переховувалася від суду, бо слідство на неї намагалося 
тиснути. Щодо самого судового розгляду, хочу підкреслити, що часом не треба 
захисту притягати до суду свідків, бо ті свідки, представлені прокуратурою, 
здебільшого свідчать проти самої прокуратури. Чому так сталося? Причини 
криються в самому матеріальному праві, коли особа сьогодні може бути свідком, 
а завтра підозрюваним. Коли сьогодні особа дає свідчення на судовому засіданні, 
а завтра її звинувачують у наданні «неправдивих» свідчень. Це питання, пов’язані 
на сьогоднішній день з недолугістю законодавчих актів системи кримінального 
права. Ці недолугі статті, які і сьогодні існують в нашому Кримінальному кодексі, 
який на 80 % зберіг в собі систему радянського кримінального права, вони при-
зводять до того, що в нашій державі тільки 164 виправдувальних вироки. Зауважу, 
що протягом року наша судова система розглядає 800 тисяч кримінальних справ, 
і це співвідношення будь-кому, навіть не правознавцю, не захиснику, не судді 
нічого пояснювати не треба. Отже, десь якісь проблеми. Вони дійсно є, і пов’язані 
вони з нашим Кримінальним кодексом. В Кримінальному кодексі існує тільки 200 
статей, за якими покаранням є штраф. З іншого боку, в Кримінальному кодексі 
699 санкцій, пов’язані з позбавленням волі. У нашому Кримінальному кодексі 
ми маємо 12 видів покарань. В цих трьох соснах розібратися не може ніхто, тим 
більше суддя, який на сьогодні має навантаження більше ніж 100 справ протягом 
місяця, і, звичайно, займатися цією кримінальною арифметикою не може. Тому 
роблять так: заглянули, статтю побачили, хоча стаття і передбачає, наприклад, три 
санкції або чотири, штраф, арешт. Суддя, як правило, вибирає навіть не середнє, 
а найтяжке – позбавлення волі. А якщо дивитися на позбавлення волі, то 70 % 
наших санкцій знаходяться в межах 5 років позбавлення волі, чого нема ніде 
в Європі. Ну, маємо, що маємо!

Лариса Денисенко: Пане Леоніде, власне, я вас вітаю і вашого клієнта з тим, 
що вирок був виправдувальним, і це дійсно дуже тяжкий злочин, і дякувати Богу, 
що є ще судді в системі, котрі розуміються і на процедурних правопорушеннях, 
і на порушеннях матеріального права. А що далі? Ви на цьому зупиняєтеся чи 
будете подавати заяву до Європейського суду з прав людини, можливо, вимагати 
компенсацію від слідства за спричинену шкоду клієнтові?

Леонід Шалімов: Мій підзахисний був дуже щасливий опинитися на волі. 
Коли його звільняли, то у нього були сльози на очах. Пройшов деякий час і 
він звернувся до мене з таким самим питанням. Але щоб я йому порадив: чи 
домагатися відшкодування матеріальної чи моральної шкоди, чи домагатися 
відшкодування шкоди через Європейський суд? Я йому порадив відпочити і 
прийти до тями. Буквально через пару днів після його звільнення в залі судового 
засідання, у нього був інфаркт. Розмову з цього приводу ми продовжили пізніше. 
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І я йому навів факти з реалій нашого правового життя. За законом, особа, яка 
перебувала незаконно в СІЗО, має право на відшкодування матеріальної шкоди 
у розмірі однієї мінімальної заробітної плати (а це приблизно 1 тисяча 200 гри-
вень) за місяць перебування, а він пробув там близько року. Що б він отримав? 
Ну, щось. З цього приводу можна було б і поборотися. Що стосується моральної 
шкоди, то хоча і заявляють претензії на мільйон, 500 тисяч, але в результаті, 
коли спливає час юридичної боротьби, яка закінчується аж на рівні Вищого 
суду, то мільйон перетворюється часом і на 50 тисяч, і на 15 тисяч. Ці питання 
я окремо вивчав і продовжую вивчати, бо вважаю, що кожна особа має право 
отримати сатисфакцію, практика в нашій країні така, що у першій інстанції 
можна домогтися компенсації рішення на мільйон, а в апеляції у Вищому суді 
це закінчується 10-15 тисячами. Процес розтягується на два-три роки. Після 
виправдувального вироку особа вже не має безоплатного адвоката1. Адвокату 
треба сплачувати, і виникає питання: що ми виграємо і що програємо? Як робить 
більшість підзахисних? Вони кажуть – а давайте ми все ж таки це зробимо, з 
тим, щоб вам хоч якось віддячити. Я не потребую таких подяк. Я вважаю, що те, 
що сплачує система безоплатної правової допомоги, хоча і небагато, але гідна 
оплата. І виправдувальний вирок буде оплачений адвокату десь на рівні 10 тисяч 
гривень, що становить і небагато, якщо розділити на 14 місяців (поки тривала 
справа), але це гідна праця. І друге – не потрібно вводити свого підзахисного 
в оману великими цифрами, яких не можна домогтися. І в цьому випадку треба 
бути відвертим зі своїм підзахисним, і вказувати йому, що може бути важливо 
через деякий час, чи доможемося ми того результату. Коли я приступав до цієї 
справи, як безоплатний адвокат, то всі тонкощі правової позиції я обговорював 
з моїм підзахисним, я його готував до всіх допитів в судовому засіданні, я його 
готував до виступів у судових дебатах, готував і до останнього слова. І якщо 
я, працюючи з людиною, віддаю в цій роботі не тільки юридичні знання, але 
і душу, то, повірте, що протягом 14 місяців і мій підзахисний зривався, було 
2 засідання, коли він кричав у залі суду. То якщо протягом тривалого часу 
працюєш з людиною, вкладаючи душу в неї, нащо треба їй брехати з приводу 
того, що вона потім отримає якусь компенсацію в розмірі 15 тисяч гривень. 
Я вважаю, що переживши 14 місяців в СІЗО, буде надзвичайним подарунком 
провести пару місяців десь у горах, в Карпатах, передумавши все те, що людина 
передумала за цей час, і зробивши висновки, як жити далі так, щоб більше 
не потрапляти в подібну халепу.

Лариса Денисенко: Дякую, пане Леоніде, ми закінчуємо нашу програму. 
Я нагадую, сьогодні історію свого клієнта в межах програми «Ген справедливості» 
представляв адвокат системи безоплатної правової допомоги Леонід Шалімов.

1 З того часу Закон «Про безоплатну правову допомогу» зазнав змін. З лютого 2014 року безоплатну 
вторинну правову допомогу можна отримати і після проголошення виправдувального вироку, наприклад 
якщо підзахисний є позивачем у цивільній справі або потерпілим в іншому кримінальному провадженні. 
Після набрання чинності Законом у повному обсязі (1 липня 2015 року) ці можливості стали ще ширшими – 
правову допомогу у зазначеному випадку може отримати будь-яка особа, що відповідає визначеним цим 
Законом критеріям (низький рівень доходів, «пільговий» соціальний статус тощо). 
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Безоплатна правова допомога на Луганщині до та після 
подій, пов’язаних із окупацією
2 червня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадсько-
го радіо», в ефірі програма «Ген справедливості» з 
Ларисою Денисенко. Ми продовжуємо цикл програм, 
присвячених доступу до правосуддя і функціонування 
системи безоплатної правової допомоги. Сьогодні 
у нас особливі гості – це Ольга Родіонова, директорка 
регіонального центру з надання безоплатної правової 
допомоги в Луганській області, і співробітниця цього 
центру, а саме начальниця відділу організаційної робо-
ти юридичного забезпечення діяльності та інформації 

Оксана Дзень. Спочатку хотілось б поговорити про становлення роботи центру 
в мирні часи, тобто, щоб люди, які нас слухають, уявляли скільки адвокатів 
працювало в мирні часи на центр, скільки людей, користувались допомогою, 
яку надавали адвокати центру. І потім ми плавно перейдемо до того, що зараз.

Ольга Родіонова: Розпочнемо з того, що центр в мирні часи знаходився 
в безпосередньо місті Луганськ і надавав правову допомогу по всій Луганській 
області. З нами працювали близько 100 адвокатів, з якими було укладено контракти 
щодо надання, згідно із законодавством, правової допомоги тим категоріям 
населення, які мали на це право. До нас надходило дуже багато повідомлень. 
Центр проводив інформаційну роботу, щоб усі знали про те, що кожен має 
право на безоплатного адвоката і на отримання безоплатної правової допомоги 
від держави. У цьому напрямі ми працювали і з МВС в Луганській області, і з 
судами. Цілодобово надавалася допомога, ми намагалися допомогти не лише 
безоплатними адвокатами, щоб надати правову допомогу, а й вислухати людей, 
які звертались до нас по телефону. Були у нас такі дзвінки, люди більше і більше 
про нас дізнавались. Далі склалося так, як склалося. Ми знаходимось у місті 
Міловому Луганської області2. Центр вимушений був переїхати. Але правова 
допомога надавалася весь час. Незважаючи на те, що тривали бойові дії.

Лариса Денисенко: З якими складнощами, ви зіткнулися? Коли був Євро-
майдан, система тільки почала працювати і намагалась побудувати місточки 
між родичами затриманих. І згодом це вилилось в те, що родичі можуть пові-
домляти про затримання своїх близьких. Війна – це зовсім інша річ, і набагато 
жорстокіша і незрозуміліша для мирної людини, ніж будь-яка революція. Скажіть 
будь ласка, які були виклики, і як ви їх приймали?

Ольга Родіонова: До цієї ситуації взагалі неможливо підготуватися та знати, 
що робити і як система буде себе почувати в цих умовах. Але, перш за все, ми 
зіткнулися з тим, що ті люди, з якими ми працювали, адвокати теж змушені були 
змінити місце знаходження. Ми максимально надавали допомогу, тобто зв’язу-
валися з ними, шукали нове місце, нове житло, і допомагали усім, хто звертався і 

2 Зараз надання правової допомоги у Луганській області координується Регіональним центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях, що розміщений за адресою: 
пл. Свободи (Держпром) 5, 6 під., 3 пов., м. Харків, 61103, Україна.
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хто цього потребував. Наступним кроком, випробовуванням, було організувати 
роботу, тобто, розпочати все з нуля, адже розпочалось багато кадрових змін 
в МВС в Луганській області, в судах тощо. Тому ми за відпрацьованою схемою 
вже розповідали, що центр працює, центр свою роботу не припиняв, і надалі 
продовжить працювати.

Лариса Денисенко: Скажіть, будь ласка (це напевно питання до Оксани), 
наскільки зараз провадиться інформаційна робота для громадян, наскільки 
інформація потрібна людям і наскільки важливо її донести? Хотілося б від вас 
почути, з яких місцин до центру звертаються люди, хто має право звертатися?

Оксана Дзень: На даний час є важливим інформувати людей, що центр 
існує, і є певні категорії, яким надається безоплатна правова допомога. Як ми 
знаємо, на сьогодні правова допомога надавалася в кримінальних справах, під 
час затримання особи. Найближчим часом, а точніше з липня, така допомога буде 
надаватися соціально незахищеним категоріям населення у цивільних та адміні-
стративних справах (більш детально – у статті 14 Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу»). Що стосується поінформованості населення, ми як і центри 
по всій Україні, маємо сайт, де розміщуємо потрібну інформацію, номер цілодо-
бової гарячої лінії 0 800 213 103. Тобто, люди можуть зайти на сайт, прописати 
в будь-якому вигляді «правова допомога» і звернутися.

Лариса Денисенко: Ви намагаєтеся працювати з волонтерами, активною 
публікою, яка може донести і вашу інформаційну політику до більшості людей?

Ольга Родіонова: Так, дійсно. Хочу сказати вам, що такі неофіційні волонте-
ри – це наші адвокати, їх зараз невелика кількість, близько 20, але ми справляємося 
і робимо це все як одна команда. Тому вони, перш за все, розповідають зараз 
про те, кому надається правова допомога, в який час тощо. Первинну правову 
консультацію вони надають. І вони вже самі зацікавлені: коли вже десь хтось 
знаходить організацію в соціальній сфері, нам кажуть: «Чекайте, там стільки 
людей, кому потрібна правова допомога, а вони не знають про те, що ми 
робимо». Ми реагуємо – максимально надаємо інформацію, розміщуємо її, 
де потрібно тощо. Намагаємось більше розповісти про нас, що ми є. Сьогодні 
люди найбільше потребують допомоги, щоб хоча б просто вислухали.

Лариса Денисенко: Ольго, ви говорили що зараз працює 20 адвокатів, 
я розумію, їм важко, і це навантаження. А скільки взагалі працювало адвокатів 
в Луганській області, щоб порівняти.

Ольга Родіонова: Близько 100. На той час ми охоплювали всю Луганську 
область, а зараз лише половину. На жаль, лише ту половину, яка підконтрольна 
українській владі. І якщо порівняти, це половина того, що в нас було – це дуже 
мало адвокатів. Ми робимо все, аби людей якось до нас зазивати і повертати, 
і ми надаємо їм допомогу, ми вже – центр. Ми ні від кого не відвертались, 
а навпаки, закликали повертатися.

Лариса Денисенко: Ви, знаєте, дівчата, це делікатне питання – зменшен-
ня адвокатської братії в п’ять разів. А чи залишаєтесь ви у контакті з тими, 
хто відійшов від системи і просто не може в цих умовах продовжувати співп-
рацю? А чи можна їх залучати, щоб мати об’єктивну картину стосовно того – чи 
порушуються права людей і свободи там зараз, чи можна контактувати через 
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них з полоненими, чи можна контактувати через них з людьми, які можуть 
знаходитися на території, яка Україні не підконтрольна?

Ольга Родіонова: Так, така робота ведеться, можливо, не так активно, як 
хотілося б. Я скажу ще раз до тієї ситуації, яка склалася в Луганській і Донецькій 
областях, не можна підготуватися і знати що і як, але ми з колегами, наскільки 
це можливо, підтримуємо зв’язок і дізнаємось, яку вони роботу проводять. 
Вони її не облишили, це неоплачувана робота, але вони по духу залишились 
адвокатами від держави, вони пам’ятають, яку роботу ми проводили, і бачать, 
якої допомоги потребують люди. Можливо, зараз менше, але надають. Були такі 
думки щодо володіння інформацією про полонених, але це дуже небезпечно 
і на все потрібен час.

Лариса Денисенко: Я не знаю, чи у вас є відповідь на це запитання, але 
скажіть, будь ласка, чи можуть наші люди без громадянства чи особи, які 
перебувають на непідконтрольних Україні територіях, звернутися до вас? 
Якщо їм буде відомо, що людина, про яку вони піклуються і просять, затримана 
на території підконтрольній Україні або, навпаки, вони знаходяться на території, 
яка підконтрольна Україні, хочуть просигналити про те, що затриманий якраз 
на території непідконтрольній. Взагалі в цих умовах щось може зробити центр, 
щось можуть зробити адвокати центру?

Ольга Родіонова: У нас були подібні ситуації, і до нас зверталися родичі 
навіть з іншої області, і ми намагалися піднімати всі зв’язки, які маємо. Це була 
ситуація, коли людина потребувала правової допомоги, це був військовий, 
який знаходився на підконтрольній українській влади території. Не знали, що з 
ним, як він. Ми підняли всі зв’язки і допомогли. Родичка перетелефонувала і 
сказала, що все добре, порушень ніяких не було, просто не було зв’язку з ним. 
Потрібно розглядати кожен випадок окремо. Наші адвокати допомагають усім, 
незважаючи на те, хто звертається. Я думаю, центр доклав би усіх зусиль, щоб 
допомогти цій людині, де б вона не знаходилась.

Лариса Денисенко: А траплялися такі випадки, коли йшлося про затримання 
людини, яким-небудь органом так званої ЛНР, і людина знайшла б спосіб звер-
нутися до адвоката системи безоплатної допомоги або через центр, або навіть 
слідство звернулося до вас, чи це гіпотетична ситуація?

Ольга Родіонова: Немає такої статистики, жоден орган не зможе надати, і 
жодна людина чи посадовець. Але випадки були. До нас зверталися і намагалися 
передати повідомлення про затримання. Це було адміністративне затримання, 
для складання адмінпротоколу до трьох годин, згідно із законодавством. Ми 
все зрозуміли і надали інформацію. Але працівники органів, які залишилися, 
пам’ятають, що був такий центр та намагаються надавати сигнал, інформацію. 
Ми не можемо 100 % виїхати на ту територію – це небезпечно для адвоката, який 
там буде працювати. Але колеги там залишились, і ми просимо неофіційно, щоб 
людині допомогли. Тут не стоїть питання, де знаходиться людина, їй потрібна 
допомога, і ми її, як можемо, надаємо.

Лариса Денисенко: Дякуємо, Ольго. Питання до Оксани: Ольга вже тро-
хи говорила, що змінилося дуже багато кадрів, і в правоохоронних органах, 
зокрема, але, мені здається, почастішала ваша робота з органами, з якими 
ви раніше не так часто працювали – це прикордонники, співробітники МНС 
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в регіоні. Наскільки вони обізнані в роботі системи, наскільки вони йдуть 
на контакт, щоб отримати нові знання та покращити роботу системи там, де 
можливо це зробити?

Оксана Дзень: Проводилися робочі зустрічі працівників нашого центру 
з працівниками МНС, з прикордонниками, де ми іще раз нагадували, як ми 
працюємо, про зміни в законодавстві, зміни, які найближчим часом у нас від-
буватимуться, і контакти, за якими з нами можна зв’язатися. А також плануємо 
проводити зустрічі із суддями.

Лариса Денисенко: Як взагалі вони реагують на це? Вони усвідомлюють, 
що потрібно акумулювати усі зусилля, припинити усі суперечки у правовому 
середовищі? Вони налаштовані працювати і розуміти, що система має злагоджено 
працювати в таких умовах?

Ольга Родіонова: Так. Вони дуже позитивно налаштовані, і ця ситуація 
навіть зблизила нас. Результати є по проведенню робочих зустрічей з орга-
нами МВС і прикордонниками. Ми вже бачимо ці результати. І були, на жаль, 
такі люди, які не до кінця знали, як ми працюємо і для чого потрібен центр. 
Ми не зупиняємося і постійно про це нагадуємо і розповідаємо. Ведемо пере-
мовини із судами на місцях. Одним з питань буде відкриття робочих кабінетів 
для адвокатів у судах, де вони надавали б консультацію та правову допомогу 
вже в приміщенні суду. І дуже позитивно на це відреагувала судова адміністрація.

Лариса Денисенко: Передостаннє питання: в липні стартує абсолютно 
новий план роботи для системи безоплтаної правової допомоги – це безоплатна 
вторинна правова допомога, що надається в цивільних, адміністративних спра-
вах. Який обсяг роботи зараз ведеться? Я уявляю собі, як багато викликів у вас 
буде і щодо переселенців, які прибули додому, і щодо бійців, які намагаються 
здобути правовий статус. Наскільки ви готові прийняти цей виклик?

Ольга Родіонова: Ми готові, і наразі в нас є команда, яка буде надавати 
цю допомогу в тих обсягах, в яких буде необхідно. І такі зустрічі, які нами 
проводяться, не лише про роботу центру розповідають, а й нагадують про ті 
категорії населення, які будуть мати право на правову допомогу. Не має нічого 
такого, що не можна було б зміни чи покращити, ми над цим працюємо.

Лариса Денисенко: У мене таке невеличке питання-ремарка, пані Ольго 
та пані Оксано, якщо я зараз пообіцяю нашим слухачам, що будь-хто, хто має 
право на отримання безоплатної правової допомоги з підконтрольних чи непід-
контрольних територій України, звернеться до вас, вони отримають принаймні 
консультацію, якщо не допомогу в повному обсязі? Я можу запевнити в цьому 
слухачів?

Ольга Родіонова: Так, на сто відсотків.
Лариса Денисенко: Я прощаюсь з Вами, нагадую: це був «Ген справедливості». 

Ми з Ольгою Родіоновою та Оксаною Дзень говорили про роботу Луганського 
регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
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Безоплатна правова допомога на Вінничині: як це 
працює?
17 червня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі програма «Ген справедливості» з Лари-
сою Денисенко. Ми продовжуємо говорити про доступ 
до правосуддя і систему безоплатної правової допомоги. 
Сьогодні я буду знайомити вас з роботою Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
у Вінницькій області. Я вітаю гостей – це директорка цього 
центру Світлана Маліновська і директор Вінницького міс-
цевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Леонід Льовкін. Будемо говорити, з це все чого 

починалося. Розкажіть, будь ласка, трохи про себе, з якого ви середовища – чи 
ви є адвокаткою чи чиновником з досвідом? І як все це починалося у Вінниці? 
Скільки було на початку адвокатів, наскільки їм було цікаво вливатися в систему, 
і які були перші клієнти, можливо, ви це пам’ятаєте?

Світлана Маліновська: Все почалося з того, що 2 червня 2011 року було 
прийнято Закон України «Про безоплатну правову допомогу», відповідно 
до якого суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги стали 
територіальні відділення обласні центри з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. Пізніше ми були перейменовані, за наказом міністра 
юстиції Петренко, в регіональні центри. Що стосується роботи центру, то він 
фактично почав працювати з 1 січня 2013 року. І з того ж 1 січня ми почали 
надавати правову безоплатну вторинну допомогу в межах Вінницької області. 
Хочу нагадати, що адвокати працюють на контрактній основі або за договором 
на окремі доручення. У своїй роботі центр зацікавлений у тому, щоб якомога 
більша частина населення отримала своєчасно ту юридичну допомогу, яка 
належить за законом. Відповідно до закону, є великий перелік осіб, яким 
надається безоплатна вторинна правова допомога. На сьогодні ми надаємо її 
у кримінальних справах, з 1 липня 2015 року планується надання такої допомоги 
у цивільних і адмінстративних справах1.

Лариса Денисенко: Пане Леоніде, ви були біля самих витоків цієї системи, 
коли ще не були створені центри. Як ви бачите перспективу цієї системи? Бо 
зараз ви виходите на нові обрії, скоро ваш центр буде надавати допомогу і 
по кримінальних, і по адміністративних справах.

Леонід Льовкін: Я вам скажу так, попередньо, до 2013 року, коли була 
введена система БПД і був створений центр у Вінниці, в Міністерстві юстиції 
проводилася глибока і всебічна робота з підготовки до її запуску, через те, 
що ця інституція нова. Я сам у 2012 році разом з делегацією Мін’юсту побував 
у Королівстві Нідерланди, де ми знайомилися з системою надання безоплатної 
правової допомоги. Зараз у нас на 95 % створена така система, як у Нідерландах. 

1 З 1 липня 2015 року Закон «Про безоплатну правову допомогу» повністю набрав чинності. Потенційними 
клієнтами системи безоплатної вторинної правової допомоги на той час були приблизно 8 млн. людей. 
Для організації надання такої допомоги було утворено 100 місцевих центрів.
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З чого починалася робота щодо впровадження інституту безоплатної вторинної 
правової допомоги у Вінницькій області? Звичайно, з пошуку приміщення, мате-
ріально-технічного забезпечення, потім всі ці функції перейшли до директора 
регіонального центру, з’явився свій кошторис і фінансування. Що стосується 
місцевого центру, який має запрацювати з першого липня, тут у нас також 
виникають аналогічні питання. Перш за все, приміщення, інфраструктура, 
технічне забезпечення, підбір кадрів.

Лариса Денисенко: На ваш погляд, якими будуть перші клієнти, хто з 
громадян звернеться?

Леонід Льовкін: Особа клієнта? Я тривалий час працював у органах 
юстиції, у нас є і функціонують громадські приймальні з надання безоплатної 
первинної правової допомоги, через те, що вторинну правову допомогу ми 
не надавали і не надаємо. Деякі образи в мене вже виникають, я уявляю, хто це 
буде. Це наші постійні відвідувачі, це люди похилого віку, з різними життєвими 
проблемами і труднощами. Недостатньо матеріально забезпечені, деякі зне-
долені. Вони звертаються з питаннями пенсійного забезпечення, з приводу дій 
органів державної влади і місцевого самоврядування, щодо земельних питань, 
житлових і комунальних питань. Я бачу цю категорію, іншу категорію я також 
можу уявити, але приблизно.

Лариса Денисенко: Як ви думаєте, чи буде велика кількість і велика ймовір-
ність вимушених переселенців серед клієнтів і так само бійців, що повернулися 
із зони військових дій?

Леонід Льовкін: Я не думаю, що це буде велика кількість, бо не кожен буде 
звертатися до центру, але частина таких осіб буде. У будь-якому разі, навіть 
в порядку надання правової інформації.

Лариса Денисенко: Це дуже важливо, щоб людина вийшла, отримавши 
інформацією і з частково вирішеним питанням. Основним завданням центрів, 
мені здається, є не тільки забезпечення адвокатом під час кримінальної спра-
ви, а й те, щоб людину просто правильно скерувати і пояснити їй механізм 
всіх дій. Як ви вважаєте, чи буде легше з адвокатською базою? Чи будуть 
використовуватися адвокати, які вже є в базі, які займаються кримінальними 
питаннями. Чи потрібно буде створювати додаткову базу адвокатів, профілем 
яких є цивільні справи?

Леонід Льовкін: Потрібно буде проводити ще конкурси серед адвокатів, 
для того, щоб забезпечити конкуренцію в адвокатському середовищі1.

Лариса Денисенко: Як ви вважаєте, адвокати-кримінальники, умовно, 
будуть на себе брати обов’язок займатися адміністративними справами?

Леонід Льовкін: Хто спеціалізується на кримінальному судочинстві, той 
напевно не буде брати2.

Лариса Денисенко: Пані Світлано, якщо от можна порівняти завантаже-
ність і кількість клієнтів, кількість доручень, які видавались на початку вашої 

1 Адвокати можуть надавати безоплатну вторинну правову допомогу, якщо відомості про них включені 
до відповідного Реєстру, що ведеться Координаційним центром з надання правової допомоги. Включення 
відомостей до Реєстру здійснюється за результатами конкурсу, що проводиться за рішенням Міністерства 
юстиції в порядку, визначеному Урядом.
2 Адвокат може обирати категорії справ, у яких він надаватиме правову допомогу, це є предметом його 
контракту або договору з центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.



Ген справедливості

57

діяльності і вашого центру у 2013 році і зараз – про які цифри ми можемо 
говорити? Чи збільшилось навантаження?

Світлана Маліновська: Я би зараз не порівнювала з 2013 роком саме 
у зв’язку з тим, що був трошки інший підхід до статистичного збору. На початку 
ми видавали доручення на кожну стадію процесу, тобто на досудове слідство, 
на суд першої інстанції, апеляцію. Пізніше практика показала, що це недоцільно3, 
і доручення почало видаватись повністю на все кримінальне впровадження. 
Один раз залучається адвокат, і він забезпечує надання БПД до завершення 
процесу. Якщо казати загалом про статистику, станом на перше квітня 2015 
року в порядку адміністративного затримання було видано 284 доручення, 
в порядку кримінального затримання – 976 доручень, і за призначенням 
3947 – це за період роботи центру. Загальна кількість виданих доручень – 5541. 
Навантаження збільшилось, збільшилась кількість адвокатів. Більше справ 
у адвокатів, і у бухгалтерії стало більше документації. Але у нас достатньо сил, 
щоб вчасно надавати допомогу. А ви знаєте, що вчасність – це одна з основних 
вимог до якості надання безоплатної правової допомоги. І одна з головних 
переваг. У нас чітко встановлені часові межі, відповідно до яких адвокат має 
прибути для конфіденційної розмови з клієнтом4. Якщо адвокат затримався 
і прибув до суду невчасно, і суд нам про це повідомляє, то це відбивається 
навіть на розрахунках із адвокатом за його послуги. Такі випадки можуть свід-
чити про неякісне надання безоплатної правової допомоги. І тому до порядку 
розрахунку введений критерій своєчасності надання допомоги і навіть своє-
часності надання адвокатами звітів про виконану роботу. Так, введена норма, 
що адвокат має не пізніше ніж за 45 днів від завершення надання безоплатної 
правової допомоги надати в центр документи, аби ми належним чином могли 
їх опрацювати і оплатити його роботу.

Лариса Денисенко: Як заохотити професійних адвокатів до співпраці? 
Чим їх можна зацікавити? Це круглі столи, навчання, роз’яснювальна робота? 
Чим взагалі може зацікавити система БПД юристів-практиків?

Світлана Маліновська: У першу чергу, системою підвищення кваліфі-
кації. У нас проходять надзвичайно цікаві каскадні тренінги5, і я, як адвокат, 
незважаючи на те, що на сьогодні я, будучи директором центру, більше адміні-
стратор, із задоволенням беру участь у цих тренінгах, бо на них можна почути 
багато нового і цікавого. Ще хотіла сказати, що в системі БПД нині щотижня 
оприлюднюється інформація про кількість виданих доручень, оплату праці і 
відшкодування витрат адвокатів за надання безоплатної правової допомоги. 
І ті кошти, які адвокатам виплачуються, самі адвокати можуть перевірити, як і 
перевірити наскільки прозоро відбувається призначення у справи, розподіл 
доручень.

3 Йдеться про необхідність забезпечення безперервності захисту протягом всього кримінального про-
вадження, що сприяє якості такого захисту. Вважається, що адвокат, який захищає права особи з початку 
оголошення підозри до проголошення судового рішення, більш ефективно надає правову допомогу.
4 Йдеться про прибуття адвоката до затриманої особи. Адвокат повинен прибути за зазначеною в дорученні 
адресою для конфіденційного побачення із затриманою особою протягом години з моменту видачі йому 
доручення, а у виняткових випадках – не пізніше ніж протягом шести годин.
5 Каскадні тренінги – навчальні заходи для надавачів безоплатної первинної і вторинної правової допомоги, 
що проводяться одночасно у всіх регіонах за певною тематикою. Основною метою проведення каскадних 
тренінгів є підвищення кваліфікації фахівців, залучених до надання безоплатної правової допомоги та адво-
катів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.
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Лариса Денисенко: Пані Світлано, можна собі уявити такий загальний 
портрет клієнта? Хто є клієнтом центру? Які переважно це люди?

Світлана Маліновська: Надання безоплатної правової допомоги здійс-
нюється всім без винятку затриманим особам1. Тому важко вималювати якийсь 
портрет. Люди абсолютно різні. Що стосується подальшого надання допомоги 
у цивільних та адміністративних справах, то це – люди малозабезпечені, які 
не мають можливості запросити адвоката. Що стосується складу адвокатів, 
які співпрацюють із нашим центром – це адвокати органів місцевого самовря-
дування, це знані адвокати, які ведуть серйозні кримінальні справи. Є багато 
адвокатів, які пройшли конкурсний відбір, але ще не уклали контрактів. З 
самого початку вони казали, що чекають на цивільні і адміністративні справи. 
Ми теж зараз на них чекаємо.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про довіру клієнта до адвоката. Як це 
виникає, як, в тому числі використовуючи конфіденційне побачення, побудувати 
ці містки довіри?

Світлана Маліновська: Головний момент, на якому я наголошувала, 
залучаючи адвокатів до роботи у центрі – вони вільні від гонорарної практики. 
Такса гонорарна – це відносна річ, люди платять по-різному, ставки гонорарів 
різні у різних регіонах. Тут адвокат професійно відпрацьовує те, що він має від-
працювати. Йому не потрібно бути артистом перед клієнтом і доводити, що він 
відпрацьовує кожну копійку, яку йому заплатили. У нього є розрахунок, де він 
вказує всі свої дії, які він вчинив. Він зацікавлений у тому, аби вчасно подати 
клопотання, апеляцію, вчасно заявити клопотання на експертизу, заявити, 
щоб обраний запобіжний захід був менш суворий, ніж той, який пропонували 
обрати органи слідства2. Коли адвокат не боїться того, що йому не заплатять, 
знаючи, що він обов’язково отримує гідну оплату, тоді зовсім інше ставлення, 
зовсім інша поведінка адвоката. Сьогодні наші адвокати приходять до клієнтів 
і кажуть: «Ти можеш від мене відмовитись, але вислухай мене».

Лариса Денисенко: Тобто тут працюють два чинники – професійність і 
людяність. Мені подобається американська система представлення якоїсь ідеї, 
інституції через історію успіху. А чи можете ви назвати які-небудь справи, які 
варто згадати, які були на слуху? Коли адвокати витягали людей з безвихідних 
ситуацій?

Світлана Маліновська: Протягом 2013-2014 років завдяки професійній 
роботі наших адвокатів судами Вінницької області було постановлено виправ-
дувальні вироки щодо 12 осіб. З яких 7 чоловік обвинувачувалися у тяжких і 
особливо тяжких злочинах. У 2015 році за результатами роботи ми вже маємо 
4 таких вироки.

Лариса Денисенко: Я хочу наголосити на тому, що наші суди взагалі не дуже 
охоче виносять виправдувальні вироки. Це високий показник!

1 У випадку адміністративного затримання або застосування адміністративного арешту безоплатна правова 
допомога надається за бажанням затриманої особи. У всіх інших випадках (насамперед, після затримання 
за підозрою у вчиненні злочину) захисник призначається «автоматично». Надалі бажаючі можуть укласти 
договір з будь-яким адвокатом.
2 Йдеться про залежність розміру винагороди адвоката від досягнутого ним для клієнта результату. 
Детальніше див. постанову Кабінету Міністрів від 17 вересня 2014 р. № 465 «Питання оплати послуг та від-
шкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу».
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Світлана Маліновська: Приємно, коли люди приходять до центру і роз-
питують про те, яким чином можна отримати допомогу. Працівники центру 
завжди відкриті для діалогу, для пояснень. Якщо людина звернулася до центру 
за консультацією, вона її отримає беззаперечно. Якщо питання не стосується 
правової допомоги, ми зв’язуємось із тим органом, який займається відпо-
відним питанням і скеровуємо людину туди3, незважаючи на те, що допомогу 
у цивільних і адміністративних питаннях ми будемо надавати з 1 липня.

Лариса Денисенко: Таке питання стосовно просвітництва: я знаю, що ви 
проводите лекторій для торгово-економічного університету, а зараз сюди, 
в Вінницю, переїхав, перебазувався Донецький національний університет. 
Люди, які зараз перебувають у статусі вимушених переселенців – як центр 
бачить свою співпрацю із такими викликами4?

Світлана Маліновська: Коли вони переїхали, то одразу звернулися до нас 
із питанням, чи можуть їхні студенти юридичного факультету проходити у нас 
практику. Поки що ми їм просто роз’яснюємо, що таке система безоплатної 
правової допомоги, хто є суб’єктами, в яких випадках надається безоплатна 
правова допомога, куди звертатися та як. Приємно бачити, що студенти заці-
кавлені і планують у нас проходити практику, щоб зсередини побачити, як 
влаштована система безоплатної правової допомоги.

Лариса Денисенко: Дякую. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми 
продовжували розповідь про роботу системи безоплатної правової допомо-
ги – із пані Світланою Маліновською, директоркою Регіонального центру з 
надання безоплатної правової допомоги у Вінницькій області, і паном Леонідом 
Льовкіним, який є директором Вінницького місцевого центру з надання БВПД. 
Почувайтеся захищеними!

3 Зараз безоплатну первинну (і вторинну) правову допомогу надають всі місцеві центри з надання безо-
платної вторинної правової допомоги, а також їхні відділи – бюро правової допомоги.
4 Внутрішньо переміщені особи зараз мають право на всі види послуг безоплатної вторинної правової 
допомоги. Громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених 
осіб, отримують правову допомогу з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи, до моменту отримання такої довідки.
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На Львівщині створено 6 місцевих центрів з надання 
БВПД
1 липня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Гро-
мадського радіо». В ефірі «Ген справедливості» 
з Ларисою Денисенко. Ми продовжуємо 
розмову щодо доступу до правосуддя і функ-
ціонування системи безоплатної правової 
допомоги в Україні. Сьогодні ми гостюємо 
у Львові і якраз напередодні того, як по всій 
Україні стартуватиме відкриття місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги в цивільних і адміністра-

тивних справах. Я вітаю гостей – це директор Львівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Олег Данько і директор 
Червоноградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Наталя Костишин. Оскільки система ця нова і стартує з липня 2015 
року, можете перелічити коло осіб, які можуть отримати безоплатну вторинну 
правову допомогу у цивільних і адміністративних справах?

Олег Данько: Стаття 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» 
визначає такі1 категорії осіб:

особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний 
сукупний дохід їхньої сім’ї нижче суми прожиткового мінімуму2, інваліди, які 
отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії у розмірі 
менше двох прожиткових мінімумів на непрацездатних осіб. Це поширюється 
на всі види правових послуг;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, 
діти які можуть стати, або стали жертвами насильства в сім’ї;

особи, до яких застосоване адміністративне затримання, вони користу-
ються правами, зазначеними у пунктах 2 і 3 частини другої статті 13 Закону3;

особи, до яких застосовано адміністративний арешт, особи, які відповідно 
до положень адміністративно-процесуального законодавства вважаються 
затриманими – мають право, зазначені у пунктах 1, 3 частини 13 того ж Закону4.

1 Зараз перелік категорій осіб, які можуть звернутися до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги чи бюро правової допомоги по таку допомогу у цивільних та адміністративних справах, 
значно ширший. Зокрема, правову допомогу можуть отримати діти, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, внутрішньо переміщені 
особи (або громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених 
осіб – з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи), 
особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу учасника бойових 
дій, особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі тощо. Детальніше 
див. за посиланням, у статті 14 Закону: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/ed20180107
2 Зараз таке право мають особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний 
дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого, відповідно 
до закону, для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення.
3 Тобто, право на представництво інтересів в суді і складення документів процесуального характеру.
4 Тобто, право на захист і складення документів процесуального характеру.
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Лариса Денисенко: Пане Олеже, уявімо собі, що я, припустимо, жінка 
пенсійного віку, пенсія у мене мінімальна, і я хочу, скажімо, судитися з пенсійним 
фондом стосовно того, щоб мою пенсію було підвищено. Чи я є вашим клієнтом?

Олег Данько: Так, ви є нашим клієнтом, і ви можете подати заяву за місцем 
проживання в управління юстиції або безпосередньо до нашого центру.

Лариса Денисенко: А якщо, припустимо, я дитина, яка тільки випустилася 
з інтернату, тобто, я закінчила середню школу, і мені відмовляють у працевлаш-
туванні. Відповідно, доходу, як такого у мене нема, крім матеріальної допомоги 
держави, котра на той час може і не виплачуватися мені. Чи я є вашим клієнтом?

Олег Данько: Ви також є нашим клієнтом, і ваші представники мають право 
звернутися до нашого центру.

Лариса Денисенко: А якщо я багатодітна матір або багатодітний батько, 
що працює і має дохід у 3 тисячі гривень, але у мене на забезпеченні троє 
неповнолітніх дітей, на яких я отримую чи не отримую матеріальну допомогу. 
Чи я є вашим клієнтом?

Олег Данько: Ви маєте право звернутися із заявою і надати документи, 
які підтверджували б ваші доходи в сім’ї. Тоді ми будемо розглядати, приймати 
рішення щодо надання вам допомоги чи ні.

Лариса Денисенко: А якщо я студентка з мінімальною стипендією, і у мене 
виник конфлікт з ректором, чи можу я звернутися до вас по правову допомогу?

Олег Данько: Студенти не передбаченні в категорії осіб, які мають право 
на безоплатну вторинну правову допомогу. Якщо доходи мінімальні, тоді ми 
будемо вивчати це питання і приймати рішення: надавати допомогу чи ні.

Лариса Денисенко: Якщо у людини з доходів тільки пенсія за інвалідністю 
і вона теж хоче судитися з медичною комісією, чи з будь-якою іншою про при-
значення інвалідності, чи може звернутися до вас за отриманням допомоги, 
підтримки в судовому розгляді?

Олег Данько: Ви можете звернутися до центрів первинної допомоги5, і 
тоді первинні центри будуть скеровувати або до нас, або самі будуть надавати 
відповідну консультацію.

Лариса Денисенко: Дякую, пане Олеже. Пані Наталю, як ви собі уявляєте 
портрет червоноградського клієнта? Людини, котра може прийти до вас і 
попросити надати їй юридичну допомогу в адміністративних і цивільних справах.

Наталя Костишин: Якщо говорити про специфіку Червонограда, то варто 
згадати і специфіку того району, який ми будемо обслуговувати – це Сокальський 
район, надзвичайно складний за своїм складом. Якщо говорити про нашого 
клієнта, то не можна говорити, що це буде якась така стала модель, яка на собі 
сконцентрує всі абсолютно проблеми. Швидше за все, це будуть звернення 
різнопланового характеру. Це люди, які звертатимуться до нас не тільки з про-
блемами правничого характеру. Можливо, на першому етапі звертатимуться з 
тим, що у них особистого є. Важливим нашим завданням буде поставити такий 

5 Тут йдеться про визначені законом суб’єкти надання безоплатної первинної правової допомоги – органи 
виконавчої влади (міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації 
тощо), органи місцевого самоврядування (місцеві ради та їх виконавчі органи), залучені органами місцевого 
самоврядування юридичні та фізичні особи. Також таку правову допомогу можна отримати в громадських 
організаціях, юридичних клініках, що діють у вищих навчальних закладах, тощо. Зараз таку послугу надають 
всі місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги.
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фільтр між особистим і тим, в чому ми можемо надати людині допомогу. Як 
на мене, більшість звернень буде щодо проблем з працевлаштуванням, пра-
вильного/неправильного звільнення з роботи, проблеми забезпеченості тієї чи 
іншої родини, права на спадок, права на земельну ділянку і багато звернень 
буде від учасників АТО і членів їх родин. Ми маємо родини, в яких є загиблі, де 
є важкопоранені, і ці проблеми також будуть виходити на перший план.

Лариса Денисенко: Ви зараз вже осмислюєте, чи обговорюєте якісь 
можливі шляхи допомоги родинам загиблих, тим людям, які зараз лікуються, 
тим людям, які просто потребують матеріальної допомоги. Навіть допомоги 
у закріпленні правового статусу бійця, що повернувся із зони АТО, бо деякі з 
них стосовно законодавства не будуть мати права на отримання безоплатної 
правової допомоги в цивільних і адміністративних справах. Ви виробляєте 
механізм, аби клієнт виходив з центру задоволеним, або, принаймні, обізнаний 
в тім, що йому далі потрібно робити?

Наталя Костишин: Якщо говорити власне про людей цієї категорії, то ми 
можемо спиратись на той досвід, що вже є в Червонограді. Тут працює велика 
кількість волонтерських груп, працюють адвокати саме в цій сфері. Для нас, як 
для центру, буде напевно важливо об’єднати зусилля органів місцевої влади, 
об’єднати зусилля органів правосуддя, нашого центру, адвокатів і волонтерів. 
Тут не треба забувати, що дуже часто такі люди потребують не тільки матері-
альної підтримки, а правової і психологічної. Ці три складові, як на мене, мають 
бути основою механізму в роботі з такими людьми для того, аби вони відчули 
підтримку, допомогу і вийшли задоволеними.

Лариса Денисенко: Оскільки це абсолютно нова справа, я пам’ятаю, 
як становилася система БПД в кримінальних справах. Люди досі подекуди 
не розуміють, хто має на це право, хто повинен звертатися до центру, коли 
особа є затриманою. Як ви вважаєте, якою має бути інформаційна кампанія 
на початку і згодом стосовно того, щоб люди були обізнані щодо своїх прав, 
зокрема, що вони мають право на безоплатну правову допомогу в цивільних 
і адміністративних справах?

Наталя Костишин: Що стосується інформаційної кампанії, як на мене, вона 
має бути спрямована на те, щоб людина йшла не тільки зі своїми проблема-
ми, але й з довірою. На даний момент це проблема, бо багато людей бояться 
звертатися зі своїми запитаннями і проблемами, вони не моделюють для себе 
позитивного результату. Що стосується безпосередньо самої інформаційної 
кампанії, то в першу чергу – це інформаційні матеріали, які необхідно по Україні 
поширювати, не очікуючи відкриття центрів. Щоб на момент відкриття клієнт 
знав куди, за якою допомогою можна звернутися, і що для цього необхідно. 
На рівні України буде залучення великої кількості ЗМІ, але ми пам’ятаємо 
про те, що є специфіка кожного регіону, і це має враховуватися при плануванні 
інформаційної кампанії.

Лариса Денисенко: За вашими відчуттями, на скільки готова адвокатська 
спільнота Червонограду зараз увійти в цю систему і складати іспити, укладати 
контракти з державою, з центрами стосовно того, щоб працювати безкоштовно, 
але оплачувано за рахунок держави і представляти інтереси людини в цивільних 
і адміністративних справах?
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Наталя Костишин: Напевно останні події, які відбувалися в державі, все-та-
ки вплинули на те, що у людей змінився спосіб мислення. Про те, що змінився 
підхід адвокатів до своєї роботи і своєї діяльності, свідчать і телефонні дзвінки, 
котрі були останнім часом. До мене особисто зверталося троє людей стосовно 
того, щоб дізнатися інформацію, як увійти в систему і що зробити для того, щоб 
в цій системі працювати. Вони вже відшукують інформацію, погоджуються на ті 
умови, які пропонує система БПД і вони згодні тут працювати. Як на мене – це 
якісний показник того, що адвокатська спільнота Червонограда, Сокальського 
району – готова до прийняття чогось нового.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про середовище львівських адвокатів, 
наскільки воно готове до залучення до таких справ?

Олег Данько: Я не маю досвіду роботи з адвокатами, бо ми тільки створю-
ємося, але я думаю, що в такий період кризи адвокатська робота буде в пошані.

Лариса Денисенко: Чи може так статися, що буде вал справ, а розписувати 
їх буде ні на кого?

Олег Данько: Я не думаю, що з перших днів буде вал справ, але ми будемо 
користуватися досвідом регіонального центру, який вже має декілька років 
такої практики. Таким чином ми впораємося з цим завданням.

Лариса Денисенко: У Львові, наскільки я розумію, відкриється одразу 
два місцевих центри, які забезпечуватимуть надання безоплатної вторинної 
правової допомоги в цивільних і адміністративних справах. З чим це насам-
перед пов’язано? Чи вистачить, на ваш погляд, двох центрів, щоб «покрити» 
потреби мешканців Львова?

Олег Данько: Це покаже час. Поки що ми готуємось до двох центрів і 
сподіваємось, що, за потреби. можна буде здійснювати реорганізацію.

Лариса Денисенко: Якщо ми найближчим часом опинимося в приймаль-
нях місцевих центрів, скільки може бути людей, на ваш погляд, які прийдуть і 
попросять про допомогу.

Олег Данько: Для будь-якого розгляду заяв є 10 днів, які надаються для того, 
аби ми могли вивчити справу. Цього буде достатньо, щоб не створювати черг.

Лариса Денисенко: Тобто, за 10 днів людина має отримати рішення?
Олег Данько: Або ми її беремо на обслуговування, або відмовляємо з 

обґрунтуванням, що вона має далі робити.
Лариса Денисенко: Які подальші кроки має зробити людина? Ви будете 

якось орієнтувати її?
Олег Данько: Ми будемо намагатися людину скерувати і максимально 

допомогти і підказати, куди вона має право звертатися для вирішення її питань.
Лариса Денисенко: Я прощаюся зі слухачами «Громадського радіо». 

В ефірі була програма «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. Сьогодні ми 
говорили про становлення і запуск системи безоплатної правової допомоги 
в цивільних і адміністративних справах. Обговорювали цю проблему із дирек-
торами місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
у Львові і Червонограді – Олегом Даньком і Наталею Костишин. Почувайтеся 
захищеними!
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«Мати з приятелем-слідчим вирішили повісити 
вбивство на старшого сина», – адвокат системи 
БПД розповідає обставини резонансної справи 
неповнолітнього клієнта
9 липня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі програма «Ген справедливості» з Ларисою 
Денисенко. Це програма про доступ до правосуддя та систе-
му безоплатної правової допомоги. Сьогодні – ще одна 
жива історія. Історія неповнолітнього, якого звинуватили 
і продовжують звинувачувати нині у вбивстві вітчима. Цю 
історію представить адвокат звинуваченого Євген Грішин. 
Вітаю, пане Євгене. Я нагадаю нашим слухачам, що з етичних 
міркувань ім’я вашого клієнта змінено. Можете розповісти, 
що відбулося, і в яку халепу втрапила ця дитина, ваш клієнт? 

На якому етапі ви почали займатися цією справою і чому?
Євген Грішин: Досить тривіальна справа, можливо, хтось назве «бито-

вухою», здавалося б нічого надзвичайного. Для початку скажу, що ця справа 
привернула увагу саме завдяки ЗМІ. Справа мала місце укінці позаминулого 
року в сільській родині, в якій є троє дітей (двоє дошкільного, один середнього 
шкільного віку). Родина має низький соціальний рівень, веде антигромадський 
спосіб життя, є особи, які вживають алкоголь. Так сталося, що одного дня мати 
вбитого чоловіка (котрий жив в цій родині) звернула увагу, що син не виходить 
на зв’язок тривалий час. Вона звернулася до дружини сини, а та сказала, що він 
десь пішов. Мати зниклого звернулась до міліції. Міліція почала проводити 
оперативні заходи, і в якийсь момент дружина зниклого зізналася, що вбила 
чоловіка. Працівник міліції запропонував вбивці, яку добре знав (адже це – 
село, де всі один одного знають), подумати над тим, що вона робить. Мова 
йшла про те, що вона єдина, хто зможе прогодувати своїх дітей, а за вбивство 
її позбавлять батьківських прав і посадять. Жінці було запропоновано одним 
зі співробітників міліції «повісити» вбивство на старшого сина, бо він має хоч 
якісь фізичні можливості, щоб вбити людину.

Лариса Денисенко: Євгене, йому на той момент виповнилося вже 14 років?
Євген Грішин: Так, він вже міг нести кримінальну відповідальність за ско-

єння тяжких злочинів. Його мати підійшла до цього сина і сказала: «Якщо ти 
хочеш, щоб не позабирали твоїх брата і сестричку, зроби так (тобто, якажи, 
що це ти вбив). Тебе не посадять, бо ти неповнолітній, а якщо мене посадять, 
то вас всіх по різних куточках світу відправлять». Вона ще дала йому таку 
обіцянку, що кине пити, що відтепер все буде добре. Мотивувала також тим, 
що вітчим бив її, дітей, а тепер (коли його немає), все буде добре, і ніхто не буде 
пити. Малолітня дитина, яка не мала батьківського тепла, зраділа цій обіцянці 
і піддалася такому впливу. Далі працівники міліції почали вести справу у такій 
аферистичній манері. Вони пообіцяли дитині, дитина піддалася впливу, вони 
вмовили її…
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Лариса Денисенко: А на той час, коли вашому клієнту запропонували 
взяти на себе провину, чи хтось захищав його інтереси?

Євген Грішин: На той момент цього не було. Цей проміжок часу взагалі 
пропадає зі слідства, він ніде не фіксується. Працівники міліції при затриманні 
особи мали викликати адвоката системи безоплатної правової допомоги. Тим 
не менше, вже за матеріалами справи я побачив, що цього не було зроблено. З 
хлопчиком же, натомість, «працювали» співробітники міліції, прокурор. Я також 
дізнався, що у судовому засіданні слідча, яка вела справу, сиділа і підказувала 
відповіді матері (фактично вела цю матір), яка і досі продовжує перебувати 
в статусі свідка. Далі пішло слідство. Дитині сказали, що все буде добре, якщо 
вона віьме вину на себе. На той момент всі діти лежали в районній лікарні, де 
за хлопцем доглядала медсестра, яка й перейнялася його долею. Вона з ним 
проводила час і врешті-решт він відкрився їй, розповівши правду.

Лариса Денисенко: Євгене, існують покази неповнолітнього, де спочатку 
він обмовляв себе, потім змінив свої покази. Знову ж таки існують покази повно-
літньої людини, його матері, яка говорила, що вона абсолютно не дотична до тих 
подій. Потім вона зізналася в одному з прямих ефірів на центральному каналі, 
що це зробила саме вона. Під час судового розгляду, наскільки я розумію, вона 
знову ж таки повернулася до своєї першої версії, що син вбивав її чоловіка, 
що вона абсолютно не замішана в цьому дійстві. І є слідство. Є покази, котрі 
міняються. На ваш погляд, яких заходів мало вжити слідство, аби можна було 
говорити про чисте розслідування цієї справи?

Євген Грішин: Кримінальний кодекс чітко передбачає, що слідство має 
зробити все необхідне для встановлення не лише вини особи, яка підозрю-
ється, але й дістати і перевірити всі версії або доводи, які надходять навіть із 
зовнішніх джерел і доводять невинуватість. Є у нас положення і у Конституції, 
і Кримінальному процесуальному кодексі про свободу від самовикриття і 
самооговорення. Слідство має це перевірити, щоб невинна особа не взяла 
на себе вину іншої особи і аби злочинець не уникнув покарання.

Лариса Денисенко: Якщо повернутися до фабули справи, наскільки мені 
відомо, цього чоловіка вбили сокирою. Які б мали проводитися експертизи задля 
того, щоб перевірити, чи могла це зробити дитина. Він астенічний наскільки 
я знаю хлопець, з невеликою вагою, невисокий на зріст. Чи проводилися експер-
тизи спроможності його просто скористатися цим інструментом, його фізичні 
можливості перетягнути вже мертве тіло, зробити яму і поховати вітчима. Так 
само мені цікаво, чи проводилася будь-яка експертиза стосовно його одягу, 
стосовно часток крові чи тканини під нігтями, або на шкірі?

Євген Грішин: Я не можу видавати абсолютно всі дані, але загалом я скажу, 
що дійсно проводилися експертизи, втім «цікаво» проводилися. На перший 
погляд судово-медична експертиза нібито була проведена ретельно, але 
у мене є сумніви, бо з великою перервою у часі після вчинення злочину. Тут 
навіть не вина експерта, тут більше непродуманість і недостатньо правильні 
дії з боку слідства. Експерт відповідає на питання, які ставить слідчий. Питання 
були поставлені так, щоб отримати «потрібні» відповіді. Далі такі відповіді 
легко підтвердимо «своїми» свідками і будемо очікувати, коли суд закінчиться. 
І тим більше, навіщо щось робити, коли дитинка зізнається? Легка справа, 
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за місяць закінчиться… А це – вбивство, тяжкий злочин, умисне вбивство1. 
І ніхто не звернув увагу, що у справі задіяна неповнолітня особа. Крім того, 
слідство наполягало, що малолітня особа мала небезпечний характер, з глумом 
вбивала свого вітчима,…не перевіривши навіть можливість такого. Це схоже 
на слідство на замовлення, яке колись було, у радянські часи.

Лариса Денисенко: Євгене, хлопцю вдалось вийти з попереднього затри-
мання, він залишився під домашнім арештом. Як слідство на це пішло?

Євген Грішин: Мого клієнта помістили до районної лікарні, і визначили 
його місце перебування і проживання фактично. По суті, домашній арешт – це 
закріплення за даною лікарнею. З цього моменту розпочалися активні дії.

Лариса Денисенко: Якщо перейти до самого судового процесу. Що вам 
довелося доводити, яку ви тактику обрали для клієнта? Наскільки він був 
відкритий до вас? Наскільки вдалося спільно сформувати правову позицію.

Євген Грішин: Досить важко дістатися цих маленьких дверцят, коридорчиків 
дитячої психіки. Це дитина, яка бачила багато у своєму дитинстві негативу, яка 
майже закрита. Я дуже вдячний медсестрі, про яку я згадував – це людина, яка 
дійсно прийняла цю дитину (у тому числі в свою сім’ю), розкривши її. Сьогодні це 
відкрита дитина. Він побачив, що є життя, доволі прекрасне, яке можна поживати 
не лише для себе, але і щось давати оточуючим. Я відвідав цю родину, я з матір’ю 
розмовляв, я розмовляв з рештою синів – прості прекрасні люди, які розкрили 
цю дитину. Мені важко було дійти до того, щоб він розповідав все в деталях. Він 
не хоче згадувати. Ми сиділи, спілкувалися втрьох: він, я і мати. Він настільки 
слухняний, що навіть коли у судовому засіданні я йому давав настанову не спе-
речатися і відповідати так, як просить суд, то на одному із засідань, коли я спитав, 
чому ж ти мовчав (коли треба було відповісти), він відповів, що це ж я його так 
попросив, і що він мені довіряє. Він був настільки заляканий у своїй попередній 
родині, що сприймав все буквально і виконував все беззаперечно.

Лариса Денисенко: Які доводи прокуратури вам вдалося розбити і зав-
дяки чому?

Євген Грішин: Мені навіть не потрібно було нічого розбивати. Кожного 
судового засідання, де перебувала колишня мати, вона давала різні покази. Мій 
клієнт почав розуміти істинні мотиви своєї матері, коли вже потрапив до нор-
мальної родини. Тому він змінив покази, але заради експерименту поза судом 
я його вислухав один раз, записав на диктофон. Я перевіряв, чи підзахисний 
не вигадує власну версію подій. Потім, коли деякий час минув, я запросив його 
до перевірки ще раз повторити цю історію. Один в один він розповів одну й 
ту саму історію. Таким чином я переконався, що дитина каже правду. Тепер 
я доношу до суду істину. Тепер я буду допитувати тих осіб, яких допитували 
без моєї участі. Моє завдання донести до суду ту інформацію, яка є правдивою.

Лариса Денисенко: Дякую, Євгене, вам за розмову і бажаю успіху у вашій 
справі. Нагадую слухачам, що в ефірі була програма «Ген справедливості» з 
адвокатом Євгеном Грішином, який представляв історію свого клієнта, непо-
внолітнього, котрий перебуває в судовому розгляді. І я сподіваюся, що, коли 
ми зустрінемося наступного разу, він вже буде на свободі.

1 Зазвичай такі справи (тяжкий злочин, у вчиненні якого підозрюється неповнолітня особа) розслідуються 
особливо ретельно і, як правило, довше. У цьому випадку призначення захисника за рахунок коштів держави 
є обов’язковим, а підозрюваний (обвинувачений) не може відмовитися від захисту.
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«Права на підконтрольних бойовикам територіях 
не діють», – фахівці системи БПД Донеччини
15 липня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слуха-
чів «Громадського радіо». В ефірі «Ген 
справедливості» з Ларисою Денисенко. 
Ми продовжуємо говорити про функці-
онування системи безоплатної правової 
допомоги і питання доступу до правосуд-
дя. Сьогодні у нас особливі гості: я вітаю 
в студії Ігоря Курільчака, директора Доне-
цького регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допо-

моги2, і вітаю з призначенням Ярослава Писарева, директора Краматорського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю, 
панове. Пане Ігорю, перше питання до вас. Хочеться поговорити про ретро-
спективу, повернуться до того, як все починалося, як функціонував центр 
в Донецьку? І де ви працюєте зараз?

Ігор Курільчук: Ми почали працювати 1 січня 2013 року, працювали 
в місті Донецьк за адресою: вулиця Горького, 50. Далі ми переїхали до міста 
Маріуполя, де на цей час і працюємо.

Лариса Денисенко: Чи легко дався вам цей переїзд? Чи одразу ви зрозуміли, 
що потрібно переїжджати саме до Маріуполя? Адже, наприклад, Донецький наці-
ональний університет переїхав до Вінниці. Всі міняють локації, всі намагаються 
допомогти собі і людям.

Ігор Курільчук: Після початку АТО влітку 2014 року не було можливості 
повноцінно працювати на підконтрольній бойовикам території. У зв’язку з цим ми 
були вимушені виїхати до міста Красноармійськ, надалі переїхали до Маріуполя. 
Це рішення було прийняте у зв’язку з бойовими діями та загрозою для життя 
працівників центру та адвокатів.

Лариса Денисенко: Скільки людей працювало в центрі, коли центр працював 
у Донецьку, і хто переїхав із співробітників разом з вами, і хто взагалі ухвалив 
це рішення? І стосовно адвокатів, я так розумію, що у Донецьку в системі БПД 
працювало багато адвокатів – хто залишився працювати з вами і в який спосіб 
зараз ця співпраця оформлюється і здійснюється?

Ігор Курільчук: До початку бойових дій в Донецьку працювало більш ніж 
300 адвокатів. На цей час працює близько 90 адвокатів. Більшість працівників 
центру переїхали на підконтрольну Україні територію і працюють з центром. 
Більшість адвокатів, що були в Донецьку, не виїхали з міста, а залишились 
на тій території. Адвокати, які працювали на підконтрольній території в містах 

2 Зараз надання правової допомоги у Донецькій області координується Регіональним центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях, що розміщений за адресою: 
м. Запоріжжя, проспект Соборний, 77 (8 поверх). Офіс центру також працює у м. Маріуполь за адресою: вул. 
Зелинського, 27а.
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Маріуполь, Костянтинівка, Дружківка, Артемівськ, Красний Лиман –працювали 
і працюють в тих же містах.

Лариса Денисенко: А як зараз можуть звернутися до вас люди, і хто може 
звернутися за вирішенням проблем, з якими стикаються затримані? Як на підкон-
трольній Україні території, так і на території, яка Україні зараз непідконтрольна?

Ігор Курільчук: На території підконтрольній Україні звертаються всі 
громадяни. Також органи внутрішніх справ, служби безпеки і прокуратури 
направляють нам постанови, судові ухвали, і за цими постановами та ухва-
лами адвокатам видаються відповідні доручення для надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. На території, яка непідконтрольна українській 
владі, захищати права людей, надавати правову допомогу – неможливо. Місія 
ОБСЄ докладала зусиль до того, щоб надавати адвокатів на ту територію, але 
це було неможливо виконати.

Лариса Денисенко: А в який спосіб людина, котра зазнала порушення своїх 
прав або котра була затримана владою ДНР, як вона взагалі може реалізувати 
своє конституційне право як право громадянина України, щоб отримати хоч 
якийсь захист?

Ігор Курільчук: Права на підконтрольній бойовикам території не діють.
Лариса Денисенко: Тобто це неможливо вирішити, поки ми не повернемо 

ці території під свій контроль.
Ігор Курільчук: Неможливо.
Лариса Денисенко: Пане Ярославе, тепер питання до вас. З 1 липня почалася 

абсолютно нова робота – надання безоплатної вторинної правової допомоги 
у цивільних і адміністративних справах. Ви можете на прикладах розказати, як 
це буде функціонувати? Хто може до вас звертатися, або звертається вже зараз, 
і куди можна звернутися, і з якою категорією справ?

Ярослав Писарев: Вступили в силу з 1 липня зміни до закону «Про безоплатну 
правову допомогу», і статті 13 та 14 цього закону передбачають, що правову 
допомогу можуть отримувати особи, які є найбільш соціально незахищеними, 
такі як, наприклад, ветерани війни, діти, позбавлені батьківського піклування, 
діти-сироти, малозабезпечені тощо. Там дуже великий перелік1. Перш за все, 
звертаються вимушені переселенці та учасники АТО. Якщо це не стосується 
безоплтаної вторинної правової допомоги, то у нас налагоджені зв’язки з 
суб’єктами, які надають первинну правову допомогу. Це «Донбас SOS», «Кра-
маторськ SOS», волонтери, адвокати pro bono. Вони всі нас підтримують. 
Вони надають первинну правову допомогу, оскільки місцеві центри надають 
вторинну правову допомогу.

Лариса Денисенко: Можете детально пояснити людям, в чому різниця? 
Що таке первинна правова допомога і що таке вторинна правова допомога?

1 Зараз перелік категорій осіб, які можуть звернутися до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги чи бюро правової допомоги по таку допомогу у цивільних та адміністративних справах, 
значно ширший. Зокрема, правову допомогу можуть отримати діти, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, внутрішньо переміщені 
особи (або громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених 
осіб – з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи), 
особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу учасника бойових 
дій, особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі тощо. Детальніше 
див. за посиланням, у статті 14 Закону: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/ed20180107
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Ярослав Писарев: Первинна правова допомога – це просто виявлення 
проблеми2, а вторинна – це вже складання процесуальних документів, таких, як 
позовна заява, клопотання та інше. У нас такі межі, що ми не можемо виявляти 
проблему людей і надавати первинну консультацію, ми можемо тільки призна-
чити адвоката для того, щоб він складав позовну заяву, якісь докази збирав3.

Лариса Денисенко: А хто може звернутися до вас у територіальному 
розумінні? Це вимушені переселенці, які знаходяться в Краматорську, мешканці 
Краматорська чи межі більші?

Ярослав Писарев: Набагато ширше. Краматорський центр обслуговує 
територію від Красноармійська і до кордону з Харківською областю4. До речі, 
про первинну правову допомогу – щоб людям не їхати до нас, а ми їх не пере-
правляли далі кудись до адвокатів чи волонтерів, вони можуть звертатися 
до місцевого управління юстиції5.

Лариса Денисенко: Якщо припустити таку гіпотетичну ситуацію, що хтось 
з наших співгромадян, що знаходяться на території, підконтрольній так званій 
ДНР, має якусь проблему, пов’язану з судами з органами української влади 
або органами самопроголошеної ДНР і можуть, припустимо, через родичів 
звернутися до вас. Чи є яка-небудь перспектива (якщо брати до уваги якусь 
територіальну підсудність), вирішити це питання на території і в судах, які 
підконтрольні українській владі?

Ярослав Писарев: Якщо це буде офіційний довіритель, якщо в українського 
нотаріуса буде довіреність, щоб представляти інтереси, ми, звичайно, будемо 
намагатись якимось чином допомогти.

Лариса Денисенко: Механізм, наскільки я розумію, такий: щоб отримати 
довіреність, треба виїхати на територію підконтрольну українській владі, знайти 
нотаріуса, погодити і вирішити це питання там, потім рухатися далі, поверта-
тися до себе. Вже той, на кого ця довіреність оформлена, може вирішувати ці 
питання, зокрема комунікуючи з вами?

Ярослав Писарев: Так. А після призначення адвоката – напряму з ним.
Лариса Денисенко: Зараз вже можна зробити висновок, що адвокатська 

спільнота Краматорська із зацікавленістю дивиться на допомогу громадянам 
у цивільно-адміністративних справах у системі БПД?

2 Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:
1) надання правової інформації;
2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
3 Зараз місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги 
надають безоплатну первинну правову допомогу.
4 Це не пов’язано з реєстрацією місця проживання. Будь-хто, хто на законних підставах живе або перебу-
ває в Україні, може звернутися по первинну правову допомогу до будь-якого місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги чи бюро правової допомоги. Проте при зверненні слід зважати 
на аспект територіальної зручності остаточного вирішення справи, зокрема перспективу судового процесу, 
що має свої, чітко визначені критерії територіальної юрисдикції.
5 Згідно із Законом, якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової 
допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, орган 
виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який розглядає звернення, зобов’язаний роз’яснити 
особі або її законному представникові порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. Також, через укладання відповідних меморандумів про співпрацю, громадські організації 
та інші суб’єкти, що надають правову допомогу, можуть перенаправляти своїх заявників до центрів чи бюро 
правової допомоги.
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Ярослав Писарев: Ті адвокати, які надають безоплатну правову допомогу, 
мають достатньо активну позицію. Вони активно сприяють, консультують, навіть 
якщо люди просто заходять. Тобто, надають правову допомогу безкоштовно.

Лариса Денисенко: А зараз ви можете сказати за якою адресою до вас 
можна звернутися?

Ярослав Писарев: м. Краматорськ, вулиця Леніна, 91.
Лариса Денисенко: Я думаю, цю вулицю незабаром перейменують. Пане 

Ігорю, наскільки це було важко, чи це було легко – вибудовувати в Маріуполі 
концепт співпраці з органами слідства, з органами прокуратури?

Ігор Курільчук: С момента работы центра системы по предоставлению 
бесплатной вторичной правовой помощи, с 1 января 2013 года, все службы 
были уведомлены, как работает система. Мы делали выездные заседания даже 
в исправительных трудовых колониях, разъясняли, как и куда обращаться. 
Даже выполняли те функции, которые нам были несвойственны – для того, 
чтобы предупреждать преступность и давать возможность заключенным 
реабилитироваться и жить нормально в обществе. Но естественно, что переезд 
на подконтрольную Украине территорию создал определенные трудности – 
бытовые (новый офис, набор сотрудников). Но в целом проблем работы центра 
нет, многие правоохранительные органы выехали из Донецка в Мариуполь, 
те, с которыми мы работали прежде и которые хорошо знали работу нашей 
системы. И даже те работники милиции, которые остались на территории, 
подконтрольной ДНР, присылали нам уведомления. То есть были «приучены» 
присылать нам уведомления о задержании, чтобы мы присылали защитников. 
Но мы на это никак не реагировали, понимаем, что это – непризнанное госу-
дарство, территория захвачена, это абсурд. Они там пытаются создать свою 
адвокатуру, но перспективы там нет и будущего нет, поскольку государства 
нет. Есть вопросы к СБУ. Когда происходит задержание где-то в зоне боевых 
действий, не всегда получается уведомить. Надо акцентировать внимание 
на законодательстве, которое создавалось в мирное время, а мы живем в усло-
виях войны. И никаких изменений в статью 208 Уголовного процессуального 
кодекса не внесено. Законодатели должны подумать, как во время военных 
действий привлечь защитника. Силовики должны вносить предложения. Но это 
вопрос не к работе центра. Адвокаты оказывали помощь на подконтрольной 
Украине территории. Бывают проблемы, когда задерживают большое число 
людей, но это рабочие моменты. Мы пытаемся наладить работу так, чтобы 
не было вопросов к адвокатам. Пытаемся сотрудничать с миссией ОБСЕ.

Лариса Денисенко: Хоча адвокати, які залишилися на території, підкон-
трольній бойовикам не зрадили своїй професії, але зрадили присязі, яку вони 
приносили Україні.

Ігор Курільчук: Это вопрос дискуссионный. Адвокат, судья, прокурор – все 
действительно присягали на верность Украине, и те, кто остаются на временно 
оккупированной территории Украины, совершают предательство. Но эти 
адвокаты проводят разъяснительную работу с гражданами Украины оккупи-
рованных территорий. Адвокаты там должны быть, но они не должны вступать 
в сообщество с властями ДНР, поскольку ДНР – это не государство. Конечно, 

1 Нині – Донецька область, м. Краматорськ, вул. Академічна, буд. 20.
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к адвокатам есть много вопросов, но надо учитывать, что уже год не работает 
Совет адвокатов в регионе. Надо работать всему адвокатскому сообществу. 
В первую очередь активность должны проявлять те адвокаты Донецкой облас-
ти, которые находятся на подконтрольной Украине территории. Надо также 
принять во внимание, что на тех территориях находятся адвокаты, которые 
уже не работают, пожилые, им надо оказывать помощь. Надо предложить 
адвокатам переехать на территорию, подконтрольную Украине и предоставить 
им тут работу, жилье. Чтобы они здесь полноценно жили.

Лариса Денисенко: Ярославе, що ви думаєте з приводу питання, яке ми 
з паном Ігорем зараз обговорювали?

Ярослав Писарев: Я повністю підтримую Ігоря Геннадійовича. Всі ми знаємо 
цю присягу, в якій зазначено, що ми повинні дотримуватися тез, прописаних 
в Конституції. Зараз ніхто не буде захищати права самих адвокатів на тимчасово 
окупованій території України, якщо немає Ради адвокатів України в Донецькій 
області.

Лариса Денисенко: Дякую вам за цю розмову. Ми торкнулися не тільки 
питань прав населення на окупованих територіях, але і прав самих адвокатів 
там. Війна всіх урівнює. Я погоджуюся з тим, що законодавці мають вносити 
зміни до законів, щоб люди так глибоко не відчували, що їх права порушуються. 
Я прощаюся з нашими слухачами. Нагадую, що сьогодні ми говорили про те, як 
функціонує система безоплатної вторинної правової допомоги на Донеччині. 
Нашими гостями були Ігор Курільчук, директор Донецького регіонального центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги, котрий зараз перебазувався 
в Маріуполь, і новопризначений директор Краматорського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Ярослав Писарев.
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Чоловіка, котрого спровокували на злочин, 
виправдано. Історія захисту на Вінничині
29 липня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі програма «Ген справедливості» з Ларисою 
Денисенко. Ми продовжуємо розмову про доступ до пра-
восуддя і роботу системи безоплатної правової допомоги. 
Сьогодні ми представлятимо вам наступну живу історію. Ми 
зараз перебуваємо у Вінниці, тому історія має вінницьке 
коріння. Я вітаю в студії адвоката Володимира Самсонюка 
і його клієнта Романа. Панове, вітаю вас. Пане Володимире, 
скажіть, будь ласка, з чого починалася історія Романа? Це 
дуже цікава історія, бо я знайомилася з виправдувальним 

вироком у справі, коли міліція намагається застосовувати такі методи провокації 
до людини. І на тому всьому, на цих провокаціях вона будує все обвинувачення. 
Розкажіть, будь ласка, фабулу того, що відбувалося?

Володимир Самсонюк: Я брав участь у цій справі за дорученням центру1, 
надавав правову допомогу Роману. Так сталося, що перед цим у нього були інші 
адвокати, а я вже вступив у справу на стадії її перебування на розгляді в суді 
першої інстанції. Був ознайомлений з матеріалами кримінального впровадження, 
знайшов дуже багато порушень КПК.

Лариса Денисенко: А можна детальніше про це?
Володимир Самсонюк: У спілкуванні з Романом було встановлено, що він 

просто від незнання законодавства (а також наша правоохоронна система 
скористалась тим, що людина раніше була судима) був спровокаваний на про-
даж наркотичних засобів. Хоча це тільки у нас в Україні вважається тяжким 
злочином. Взагалі у світі це не є таким вже кримінальним правопорушенням. 
Щодо таких правопорушень є статистика і маніпуляція статистикою, оскільки 
ця стаття кваліфікує правопорушення як тяжкий злочино, а нерозкриті тяжкі 
злочини або такі, що з інших причин не доходять до суду, треба «перекривати», 
як кажуть в народі.

Лариса Денисенко: А які ви висновки зробили, коли побачили численні 
порушення. На що звернули увагу?

Володимир Самсонюк: У першу чергу хочу зазначити, що дане кримі-
нальне провадження проходило за новим Кримінальним процесуальним 
кодексом 2012 року. У силу своєї попередньої професійної діяльності, а вона 
завжди відкладає відбиток на подальшу діяльність, мою увагу привернула 
якість досудового розслідування даного кримінального провадження, і були 
виявлені дуже грубі порушення. За новим КПК, сам слідчий не може проводити 
досудове розслідування, для цього кодексом передбачені підстави. Також 
процесуальні рішення, прийняті вищим керівництвом, дають йому на це право. 
У першу чергу, увага була звернута на те, що як слідчі, так і працівники міліції 

1 Мається на увазі Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Вінницькій 
області.
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не були вповноваженими особами для проведення досудового розслідування, 
а також особами, що проводили оперативно-пошукові дії у даному криміналь-
ному провадженні. Вже порівнявши те, що я виявив під час ознайомлення з 
матеріалами кримінального провадження, поспілкувавшись з обвинуваченим 
Романом, я отримав підтверджння тих фактів, що були на папері, моя впевне-
ність зміцніла. Було очевидно, що тут було місце провокації з боку працівників 
міліції. Усі сумніви стосовно того, що тут були провокації, спростував перегляд 
у судовому засіданні відеозапису, який здійснювали оперативні працівники. 
На ньому фактично не було зображення ніяких осіб. Був впродовж більш як 
години продемонстрований фільм ні про що. Підсудний був наляканий, тому 
що раніше був судимим, хоча і за зовсім інші злочини. Але впевненості йому 
надали аргументи, які я йому навів, і далі ми працювали разом. Результат даної 
роботи – це те, що суд виправдав мого клієнта. Суд побачив оту закономірність: 
наявність перевищення повноважень правоохоронними органами.

Лариса Денисенко: Романе, в який спосіб взагалі, і чому, на ваш погляд, 
вони присікалися до вас? Як ви потрапили в їх поле зору, щоб вони вирішили 
причепитися і вигадати таку провокацію щодо вас з цими наркотичними 
засобами?

Роман: Точну причину, чому так сталося, я не можу сказати. Я просто був 
у певних колах з людиною, ми ходили до залу ігрових автоматів. Я цю людину 
бачив доволі часто протягом півроку, деколи перекидалися словами, деколи 
виходили на перекури. Ця людина просто підійшла до мене і спитала, чи можу 
я щось знайти. За першим разом я відмовив. Потім ця людина кілька разів 
підходила до мене, але я нічого не підозрював. Так сталося, що інший мій 
знайомий сказав, що він може щось знайти, якщо комусь буде потрібно. Тоді 
я тому першому сказав: «Добре, давай за дві години зустрінемось». Це було 
абсолютно безконфліктне спілкування і це не виглядало, як якась підстава.

Лариса Денисенко: А от як це все закрутилося? Ви пам’ятаєте, на якому 
етапі ви зрозуміли, що, можливо, тут щось нечисто? Чи ви про це здогадалися 
тільки, коли воно все завершилосья

Роман: Це стало ясно тільки тоді, коли все це завершилося. Людина увійшла 
до мене у довіру.

Лариса Денисенко: Яким чином на вас впливали, щоб увійти до вас у довіру?
Роман: Після затримання працівники міліції вели себе доволі чемно, і я їм 

теж почав довіряти. Я другий раз наступив на ті ж самі граблі. Вони казали, що все 
буде добре, щоб я не турбувався, тут є адвокати, які розуміються на цьому. 
Вони чинили тиск не тільки на мене, але і на моїх рідних. Вони схилили нас 
до співпраці з певними людьми, з певними адвокатами.

Лариса Денисенко: А йшлося про те, що є якісь свідки? Вони щось гово-
рили, що є матеріали, відеозйомка. Вони вам її показували?

Роман: Ні.
Лариса Денисенко: А коли ви познайомилися з Володимиром, ваше коло 

довіри було розірване, до того ж, існує стереотипне сприйняття адвокатів 
системи БПД, тому що це державні адвокати. Як формувалася довіра до пана 
Володимира? Чим він вас взяв?
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Роман: Спочатку у мене довіри не було, тому що склалася не дуже хороша 
ситуація. Коли я познайомився з Володимиром Васильовичем, то я йому спо-
чатку не довіряв. А потім побачив те завзяття, з яким він починає працювати з 
цією справою, і те, як він почав ставити мені питання про деталі. Тоді я зрозумів, 
що цій людині можна довіряти. Він був більш зацікавлений у вирішенні цієї 
справи на мою користь, ніж ті люди, яких мені пропонували в міліції.

Лариса Денисенко: А там відчувалося, що вони не дуже зацікавлені і 
хочуть вас схилити до іншого, на користь міліції?

Роман: Так. Тоді це не простежувалося, але потім, коли Володимир Васи-
льович почав працювати зі мною, я це почав розуміти, що вони були саме 
на боці слідства.

Лариса Денисенко: Пане Володимире, ви сказали про відеозапис, що фільм 
ні про що. Чому слідство взагалі займається такими не надто ретельними 
провокаціями? Чому взагалі з’являються такі фейкові докази, і чому це вико-
ристовується знову і знову? На чому базується впевненість слідства, що це 
може пройти в суді і перед адвокатом? Ви можете знайти пояснення цьому?

Володимир Самсонюк: Що стосується самих доказів, то це неякість в роботі 
слідства. Що стосується «проходить чи не проходить» і «чому не пройшло в цей 
раз», мабуть, тому, що все було надто очевидним. А чому проходить в інших 
справах – це наша безвідповідальність, тому що не здійснюється контроль 
тими ж прокурорами за якістю досудового розслідування.

Лариса Денисенко: Цю стрічку вам дали можливість передивитись до судо-
вого засідання. Чи є сенс писати до прокуратури, щоб вони одразу реагували 
на це і звертали увагу в порядку нагляду стосовно того, що допущені критичні 
і несприятливі дії?

Володимир Самсонюк: Скажу вам відверто – ні. Це буде відписка. Право-
охоронці моєю заявою про те, що я знаю про недоліки їх роботи, якими я можу 
потім скористатись для інтересів свого підзахисного, не будуть займатися. 
Бо мають таку можливість для бездіяльності. Тому відверто скажу: часто моя 
робота будується на таких помилках, на таких ляпах сторони обвинувачення. 
Відповідно до КПК, скаржитися на це в прокуратуру немає сенсу, тому що навіть 
відписки не буде.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про підготовку клієнта до суду, чи 
є у вас якась методика того, як готувати підзахисного до поведінки під час 
судового процесу?

Володимир Самсонюк: У першу чергу, це повага до тієї особи і зворотний 
зв’язок – повага до адвоката. Головне, щоб особа хотіла сама якогось результату, 
бо результат може бути різний.

Лариса Денисенко: Романе, а стосовно вашого сприйняття слів адвоката, 
ви щось запам’ятали для себе? Якої лінії треба дотримуватися в судовому про-
цесі, що можна говорити, що не можна, як реагувати на виступи того самого 
обвинувачення, як реагувати на питання судді?

Роман: Головне, що казав мені мій адвокат – це те, що я повинен бути 
впевненим в собі. Він мені надав багато впевненості, і якщо буду впевнено 
говорити, то це буде запорукою успіху.

Лариса Денисенко: У собі було важко це виховати?
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Роман: Звичайно. Я не один раз спілкувався з Володимиром Васильовичем. 
Він не тільки знає закони, він ще дуже хороший психолог.

Лариса Денисенко: Я бачила у виправдувальному вироку, що суд послався 
на практику Європейського суду з прав людини. Це вперше ви використову-
єте цю практику, і наскільки взагалі суди зараз приймають до уваги позицію 
адвоката, коли адвокат посилається на практику рішень Європейського суду 
з прав людини1?

Володимир Самсонюк: На практику Європейського суду з прав людини 
звертаємо увагу як суду, так і інших правоохоронних органів часто. Що стосу-
ється даної категорії справ, то дійсно Європейський суд має багато ідентичних 
рішень за темою, що стосується наркотичних засобів. Основна позиція цих 
рішень зводиться до того, що особи, які не схильні ні до вживання, ні до про-
дажу наркотичних засобів, нашими правоохоронними органами підбурюються. 
Вони фактично спонукають до злочину наших громадян, як правило, катего-
рію, що мала негативний досвід спілкування з правоохоронцями або раніше 
судимих. Навіть попередні закони про амністію2, передбачали звільнення від 
відбування покарання осіб, засуджених за статтями 307 і 309 Кримінального 
кодексу3. Я маю сподівання, що в нашій державі все-таки розуміють, що цю 
тенденцією слід припинити.

Лариса Денисенко: Романе, до вас питання таке, насправді я акумулюю всю 
вашу історію. Ці люди, які мали владу і мали повноваження, вони намагалися 
вами маніпулювати. У вас не було бажання після того, як все це завершилося, 
подати позови стосовно відшкодування моральної шкоди? Щоб люди, які таке 
зробили з вами, були покарані?

Роман: Я вважаю, що в наших реаліях, якби я почав рухатися у такому 
напрямку, я міг би знову наступити на такі самі граблі. Можливо, на мене б 
почали тиснути, тому що в мене була судимість.

Лариса Денисенко: Пане Володимире, а ви вважаєте, що дійсно б воно 
так відбувалося? Чи є все ж якісь механізми впливу, щоб зупинити це на рівні 
оскарження таких дій, на рівні адміністративного тиску? Чи ні?

Володимир Самсонюк: Вірогідність майже нульова. Все це повинно 
вирішуватися на законодавчому рівні.

Лариса Денисенко: Тобто, на законодавчому рівні треба прибрати можли-
вості для вчинення подібних зловживань. А боротися із системою безнадійно?

Володимир Самсонюк: Я мав на увазі, що не треба кваліфікувати певні дії 
наших громадян як злочин. А що стосується діяльності слідчого чи прокурора, 
система сама себе карає. Якщо виявлена неякість в роботі, вони все одно 
понесуть покарання.

1 Українські суди зобов’язані застосовувати при розгляді справ Європейську конвенцію з прав людини 
та практику Європейського суду з прав людини як джерело права, оскільки Україна ратифікувала зазначену 
Конвенцію.
2 Амністія – повне або часткове звільнення від відбування покарання осіб, визнаних винними у вчиненні 
злочину, або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали 
законної сили. Амністія оголошується законом про амністію. Верховна Рада України вправі прийняти закон 
про амністію як щодо певної категорії осіб, так і щодо конкретно визначеної особи (індивідуальна амністія). 
3 Стаття 307 Кримінального кодексу – «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів», стаття 309 – 
«Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних 
засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».
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Лариса Денисенко: Вони зазнають якогось дисциплінарного покарання?
Володимир Самсонюк: Так, обов’язково.
Лариса Денисенко: Я думала, що система систему покриває, і ці схеми 

все одно працюватимуть.
Володимир Самсонюк: Крайнього все одно знайдуть, і покарання він 

понесе.
Лариса Денисенко: Дякую вам за цю розмову. Нагадую, що ми представ-

ляли в «Гені справедливості» живу історію клієнта з виправдувальним вироком 
Романа та його адвоката Володимира Самсонюка. Почувайтеся захищеними!
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Міліціонери змусили чоловіка зізнатися у вбивстві, 
якого той не вчиняв.  Черовоноградський адвокат довів 
невинуватість
15 серпня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. 
Ми продовжуємо цикл програм, присвячених доступу 
до правосуддя і роботі системи безоплатної правової допо-
моги. Сьогодні ми представляємо історію клієнта. Про неї 
нам розповість адвокат системи безоплатної правової 
допомоги зі Львова Юрій Огорілко. Вітаю, пане Юрію. Щоб 
слухачі зрозуміли, про що ми будемо говорити – представте, 
будь ласка, свого клієнта і саму справу. Що відбувалося? 
Наскільки мені відомо, ваш клієнт спочатку був затриманий 

за крадіжку, а потім почалася зовсім інша історія.
Юрій Огорілко: Мій клієнт має близько тридцяти років, звати його Сокіл 

Василь Ігорович. Він був затриманий в січні 2013 року працівниками міліції 
за вчинення крадіжки. Після того, приблизно через місяць, йому було пред’яв-
лено обвинувачення у вбивстві дворічної давнини. Вбивство сталося у травні 
2011 року, вбивство жінки, поєднане зі зґвалтуванням неприродним способом. 
Особливо тяжкий злочин.

Лариса Денисенко: Якщо можна одразу скажіть щодо санкцій. За крадіжку 
скільки передбачається років позбавлення волі, і скільки років позбавлення 
волі передбачається за скоєння вбивства, якому передує насильство?

Юрій Огорілко: Позбавлення волі за крадіжку – максимальний термін 
6 років. А максимальний термін за вбивство з обтяжуючими обставинами – 
довічне позбавлення волі.

Лариса Денисенко: У який спосіб взагалі закрутилася ця ситуація, коли 
людину затримали начебто за доволі таку побутову річ, в який спосіб вони 
вийшли на те, щоб мати якісь підстави запідозрити вашого клієнта в тому, 
що він скоїв вбивство?

Юрій Огорілко: За версією слідства, Василь був затриманий за крадіжку, 
і в процесі розслідування даної справи він зізнався у вбивстві дворічної дав-
нини. Зізнався з тих мотивів, що його замучила совість. Така була початкова 
версія слідства. Далі вона у судовому засіданні була розбита захистом. І суд 
присяжних, а в подальшому й апеляційний суд – погодилися з версією захисту.

Лариса Денисенко: Можете розказати, що ви робили для того, щоб розбити 
надумані аргументи слідства?

Юрій Огорілко: Обвинувачення ґрунтувалося виключно на доказах праців-
ників міліції – це покази осіб, які були підсаджені в камеру до обвинуваченого 
після його затримання. Один з них на суді зізнався, що дійсно був підсадже-
ний з цією метою, щоб вивідати інформацію і частково її перекрутив. І було 
зізнання Василя Івановича. Це і всі докази. Мною було подано низку клопотань 
вже на стадії судового процесу, тому що на стадії досудового розслідування 
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я зіткнувся з дуже довгим і великим тиском з боку слідства. Були такі методи, 
як виключення мене зі справи, як безоплатного адвоката, з метою залучення 
іншого, «свого».

Лариса Денисенко: Хоча б формально, як вони це пояснювали? Через 
що замінюється адвокат?

Юрій Огорілко: Формально велася мова зі стареньким батьком мого 
обвинуваченого, підписувалась угода з певним адвокатом, який в подальшому 
як приватний адвокат з’являвся на слідчі дії. Мене як адвоката за призначенням 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги не повідомляли 
про проведення слідчих дій, і фактично більша частина слідства проводилася 
без мене. На першому слідчому експерименті, коли я був залучений до справи, 
мій клієнт був ще в статусі свідка і показував обставини справи. І очевидно, 
що багато що не сходилося з тим, як відбувалися обставини слідства. Я звертав 
увагу як захисник, робив зауваження слідчому, і це слідству не сподобалось. 
Вони бачили, що дійсно, є певні обставини, що не сходяться – механізм вбив-
ства, які були спричинені тілесні ушкодження потерпілій, де вони були. І надалі 
намагалися таким чином мене зі справи вивести.

Лариса Денисенко: Історія його зізнання, тобто, він відмовився від своїх 
попередніх показів і свідчень проти себе? А він пояснював, чому він взяв цю 
провину на себе?

Юрій Огорілко: Через психологічний тиск і фізичний. Надалі в суді і 
на досудовому слідстві було встановлено, що він має психологічні розлади – 
розумову відсталість на стадії легкої дебільності. Також була встановлена така 
обставина, що Василь легко підпадає під вплив сторонніх осіб. Тому легко 
пояснити, чому могли на нього впливати працівники міліції. Адже він був сам, 
боявся, а їх було багато.

Лариса Денисенко: Ви сказали, що спочатку його опитували як свідка. 
Хочу дізнатися, в який взагалі спосіб вони вирішили, що він пов’язаний з цим 
вбивством?

Юрій Огорілко: Коли працівники міліції допитували його по факту краді-
жок, в тому регіоні відбулася низка резонансних вбивств жінок, вони почали 
по цьому факту його допитувати. Він сказав, що йому відомо про такі обставини, 
бо він є мешканцем того району і знає про це. Через це вони почали чинити 
на нього психологічний тиск, оскільки вбивство було в околицях Червоногра-
да – між містом і селом Бурятин. А Василь живе саме в Бурятині.

Лариса Денисенко: Скільки взагалі Василь перебував затриманим? Як 
відбувався допуск вас до нього, як до затриманого?

Юрій Огорілко: Вперше, коли я побачився з Василем, то у мене відбулося 
з ним конфіденційне побачення, якого було тяжко домогтися від працівників 
міліції. Для них то була якась «новинка», що приїжджає адвокат, вони там під 
дверима всі стояли і слухали, про що ми спілкуємося. Місяці чотири клієнт 
не хотів спілкуватися, не відкривався нікому, визнавав усі обвинувачення, навіть 
слухав слідчого. Слідство його обмануло, сказавши, що за крадіжку йому дадуть 
6 років, і мінімальний термін за вбивство також 6 років. Тож спочатку була вису-
нута підозра щодо простого вбивства без обтяжуючих обставин. Йому сказали, 
що якщо щиро зізнається, то отримає 6 років, тому нема сенсу не зізнаватись. 



Ген справедливості

79

Відкрився мені він, коли справа була вже на стадії завершення, був складений 
обвинувальний акт, і справу передавали до суду. Через працівників міліції ІТТ, 
де він утримувався, він передав, що хоче побачитися із захисником. Я приїхав, 
і він почав розказувати правду.

Лариса Денисенко: Він почав зізнаватися в тому, що він непричетний?
Юрій Огорілко: Так, він сказав, що хоче, щоб я йому допоміг.
Лариса Денисенко: Як потім ви з ним працювали? Це був його перший 

суд, він раніше не притягався до відповідальності?
Юрій Огорілко: Так, вперше. Дякувати, що в цій справі суд спрацював спра-

ведливо. Справа розлядалася в декількох судах, перший раз – в Сокальському 
районному суді, згодом, за моїм проханням… Оскільки мене викликали в цей суд 
як захисника, тоді був інший адвокат, я повідомив, що досудове розслідування 
майже повністю проводилося без мене, обвинувальний акт повернули назад, 
на слідство, вирішили всі мої клопотання. Не задовольнили, але розглянули 
справу, з всіма матеріалами, потім справу передали в інший район. Були тех-
нічні питання, не можна було сформувати склад суду. Ми з клієнтом по кілька 
годин декілька разів проводили разом на конфіденційних побаченнях. Він мені 
розказав все, як було. Я себе більше готував, це я мав розбивати доказову базу 
обвинувачення. Йому я сказав говорити тільки правду.

Лариса Денисенко: Епізод стосовно крадіжки він не заперечував?
Юрій Огорілко: Ні. Він зізнався – це була крадіжка металобрухту. Не сус-

пільно-небезпечний злочин.
Лариса Денисенко: Скільки йому дали за цю крадіжку?
Юрій Огорілко: 4 роки і 6 місяців. На момент призначення вироку в суді 

першої інстанції він вже фактично відсидів більше ніж півтора року. За такий 
злочин – крадіжка металобрухту, перший злочин, – дають умовне покарання 
у 99,9 % випадків. Просто його випадок був ексклюзивний, бо його обвинува-
чення було особливо тяжким, і якимось чином треба було виправдати тримання 
людини під вартою. Тому призначили реальний термін.

Лариса Денисенко: Чи був сенс звертатися до суду в порядку апеляції? 
Зважаючи на ті аргументи, які ви тільки-но наводили. Щоб замінили реальне 
позбавлення волі?

Юрій Огорілко: Апеляцію подавала і сторона обвинувачення. Прокурор, 
навпаки, хотів, щоб він був засуджений за вбивство з обтяжуючими обставинами 
і просив призначити покарання 15 років. Я, як захисник, подавав апеляцію, щоб 
реальний термін замінили умовним. Але апеляція залишила вирок суду без змін.

Лариса Денисенко: Вашого підзахисного звинувачували тільки в одному 
епізоді? Адже там була серія вбивств. Чому не вирішили повісити на нього й 
інші вбивства?

Юрій Огорілко: Це був злочин, вчинений в місцевості, де він проживав. 
А решта – поза цією місцевістю. Ще один факт – Василь показав, що перед слідчим 
експериментом слідчі возили його на місце скоєння злочину, показували, де 
лежало тіло вбитої. Але під яким кутом воно лежало, в який бік було повернуте, 
не сказали, він того не знав, і тому потім показував, як в дійсності було.
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Лариса Денисенко: Це, на жаль, непоодинокий випадок. Слідство часто 
зловживає владою. Зараз, коли ваш підзахисний уник страшної події, він розуміє, 
де він поводився неправильно? Щоб не повторювати свої помилки?

Юрій Огорілко: Розуміє. Хоча і не в тій мірі, як повністю здорова людина, 
як я вже зазначав. Чому я не звертався із касацією, тому що він був звільнений 
за амністією. Ми потім звернулись з проханням звільнення за амністією, тож 
зараз він вже на свободі зі своєю родиною. Йому встановлюють групу інвалід-
ності з приводу його захворювання.

Лариса Денисенко: Стосовно його розладу. Сам Василь знав про свою 
хворобу?

Юрій Огорілко: З самого початку було повідомлено, що він в юності був 
комісований від військової служби. Слідство знало, що в нього такі розлади. 
Експертиза була призначена в березні-квітні, а затриманий він був у лютому. 
Слідство не заперечувало проти проведення експертизи.

Лариса Денисенко: А висновок експертизи міг стати обставиною, що пом’як-
шує вирок?

Юрій Огорілко: За таких обставин, міг.
Лариса Денисенко: Дуже цікаво, що таку справу розглядав суд присяж-

них. Він не так часто трапляється в Україні. Як вам було працювати на людей, 
не на суддів? І як самі присяжні сприйняли цю справу?

Юрій Огорілко: Справа в районному суді теж почалася без моєї участі, 
мене ніхто не повідомив. Повідомили того «іншого» адвоката. На цей час Василь 
вже відмовився від нього. Він і не давав, власне, згоди на цього адвоката. Коли 
я довідався про засідання, приїхав на наступне, а провели вже підготовче 
засідання, і суд повідомив, що справа судом присяжних слухатися не буде, 
тому що порядок розгляду судом присяжних обов’язково такий, що обвинува-
чений повинен сам забажати розгляду справи судом присяжних. Це робиться 
на першому, підготовчому засіданні. Ми заявили повторне клопотання, суд 
пішов нам назустріч, присяжними були троє чоловіків, депутати районної 
ради, підприємці, люди з активною позицією. Вони повірили захисту, повірили 
обвинуваченому. Робота в суді присяжних дійсно відрізняється від роботи 
у звичайному суді. Люди сприймають справу більше не з точки зору доказів, 
а більше з позиції справедливості.

Лариса Денисенко: А на ваш погляд, обвинувачення було готове пред-
ставляти позицію? Тому що в класичному судовому засіданні часто так буває, 
що прокурори відмовчуються. Як вам говорилося?

Юрій Огорілко: Справа слухалася досить довго, півтора року. Говорилося 
легко, мабуть, навіть легше, ніж перед суддями. Обвинувачення не було готове 
до такого суду, воно не могло переконати присяжних. Тим більше, що зміню-
валися прокурори, які не володіли всією ситуацією по справі.

Лариса Денисенко: А свідків ви заслуховували під час засідання?
Юрій Огорілко: Звичайно. Збиралися певні документи, які підтверджу-

вали, що свідки не можуть нічого сказати в бік обвинувачення. Це були свідки 
обвинувачення. Також я працював над свідками захисту, але працювати з ними 
було складно. Справа розпочалася в 2011 році, а судовий процес відбувався 
вже 2013, 2014 роках. За такий період знайти свідків було дуже складно. У суді 



Ген справедливості

81

я представляв Василя як приватний адвокат, але на громадських засадах. 
Оскільки там був ніби приватний адвокат з боку обвинувачення, щоб не було 
зайвих зауважень, я увійшов до справи так само як приватний адвокат.

Лариса Денисенко: Скільки радилися присяжні перед винесенням вироку?
Юрій Огорілко: Близько трьох діб.
Лариса Денисенко: Це ви вперше стикалися із судом присяжних?
Юрій Огорілко: Вперше. Він не є ідеальним. Система, яка передбачена 

нашим Кримінальним процесуальним кодексом, не є класичним судом при-
сяжних, але це – великий плюс.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. З вами була Лариса Денисенко, 
«Ген справедливості». Моїм співрозмовником був адвокат Юрій Огорілко, який 
представляв історію свого підзахисного. Почувайтеся захищеними!
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Особливості угоди про примирення у кримінальному 
процесі
19 серпня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. 
Ми продовжуємо розмову про доступ до правосуддя і 
роботу системи безоплатної правової допомоги. Нині ми 
гостюємо у Вінниці. Нашою співрозмовницею є адвокатка 
Наталя Красномовець. Ми будемо розкривати теми, які 
можна назвати як процесуальне примирення між потер-
пілим та людиною, яка обвинувачується. Так само – угода 
між прокуратурою з обвинуваченим щодо визнання вину-
ватості. Скажіть, будь ласка, якщо говорити людям, що таке 

угоди, як вони виглядають і що там має бути? Хто їх повинен запропонувати і 
яка участь адвоката в цьому?

Наталя Красномовець: Кримінальний процесуальний кодекс України 
статтею 468 передбачає угоду у кримінальному провадженні1. Угоду ініціює 
людина, яку обвинувачують. Без її згоди ніхто не має права цього робити. Угода 
про примирення може бути укладена також і з ініціативи потерпілого по спра-
ві. Домовленості про примирення проводяться самостійно між потерпілим і 
обвинуваченням. Крім того, якщо обвинувачений має намір укласти угоду з 
працівником прокуратури, він сам має це ініціювати. Крім того, що стосується 
угоди про примирення між потерпілим і підозрюваним, то ця угода може 
бути укладена в провадженні щодо кримінальних проступків злочинів неве-
ликої або середньої тяжкості2. Тяжкі і особливо тяжкі злочини під цю статтю 
не підпадають.

Лариса Денисенко: Про які злочини може йтися?
Наталя Красномовець: Наприклад, стаття 185, частина перша КПК – це 

крадіжка. Вона належить до злочинів середньої тяжкості. У цьому випадку можна 
укласти угоду, оскільки тут є потерпілий. Якщо стаття 115 – це вбивство, тяжкий 
злочин, то тут не може бути угоди. У разі пограбування – це теж тяжкий злочин. 
Якщо ж мова йде про визнання винуватості, тобто укладена угода з прокуратурою 
за ініціативи прокурора або підозрюваного, але ніхто не має права примусити 
підозрюваного таку угоду укласти. Така угода укладається, коли особа, яку 
обвинувачують, погоджується з тією мірою покарання, яка передбачена КПК. 
Там може бути декілька варіантів, але всі ці моменти обговорюються, з огляду 
на скоєний злочин, на обставини справи. З практики – береться найменша міра 
покарання, особа визнає свою вину і в засіданні це вже спрощується.

1 Розрізняють угоду про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим та угоду 
між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
2 Угода про примирення може бути укладена за ініціативою потерпілого, підозрюваного або обвину-
ваченого. Домовленості стосовно угоди про примирення можуть проводитися самостійно потерпілим і 
підозрюваним чи обвинуваченим, захисником і представником або за допомогою іншої особи, погодженої 
сторонами кримінального провадження (крім слідчого, прокурора або судді). Угода про визнання винуватості 
може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.
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Лариса Денисенко: Якщо говорити про довіру, чи недовіру до такого типу 
пропозиції і документу. З вашої практики, прокуратура подекуди маніпулює 
такими речами? Часто вони таке пропонують і наскільки це дійсно може піти 
на користь людині?

Наталя Красномовець: Маніпуляцій у моїй практиці не було, оскільки 
я була присутня зі своїм клієнтом. Це дуже непоганий варіант, тому що будь-
яка особа, яка скоїла злочин, хвилюється про те, що з нею буде, що призначить 
суд. Якщо ми уклалили угоду про визнання злочину, то людина вже в курсі, 
що в цій угоді ми вписуємо міру покарання. Людина підписує, у неї залишається 
на руках її примірник. У судовому засіданні подається клопотання адвокатом 
або прокурором, якщо говоримо наразі про визнання винуватості, і що це у нас 
угода з представником обвинувачення. Суддя негайно зачитує цю угоду, але 
обов’язково зауважується на тому, що не було тиску. Ставлять питання захиснику, 
людині, яка підозрюється у скоєнні злочину. Якщо людина, можливо, передумає, 
то обов’язково суддя попереджає, що, відповідно до статті 394 Кримінального 
процесуального кодексу, людина вже не може оспорити фактичні обставини 
по справі, оскільки, за таких умов провадження іде за спрощеною системою – 
визнання вини, без допиту свідків. Якщо мова йде про угоду про примирення 
з потерпілим, то потерпілий обов’язково має бути присутнім у суді, свідків 
не викликають. Суддя декілька разів запитує, чи дійсно це було без примусу, 
тиску, дії обставин тощо. У вироку буде виписано міру покарання і людина має 
виконувати цю міру покарання чи сплатити штраф. У разі невиконання міри 
покарання, прокурор буде звертатися до суду з вимогою про те, аби скасувати 
угоду про примирення і по-новому розглядати справу. Запитують адвоката, чи 
був він присутній при укладанні угоди, запитують потерпілого, чи він також 
підписував її без примусу.

Лариса Денисенко: А яка різниця загалом між угодою з потерпілим і 
угодою з прокурором?

Наталя Красномовець: Якщо угода з потерпілим, то це та категорія справ 
невеликої і середньої тяжкості, де є потерпілий. А якщо угода з прокуратурою, 
то це без потерпілого. Це злочин, який скоєно без потерпілої сторони.

Лариса Денисенко: А якщо є потерпіла сторона, а прокуратура пропонує 
укласти угоду з нею, а не з потерпілим?

Наталя Красномовець: Як правило, укладається саме угода з потерпілим, 
оскільки потерпілий по справі є, і його точка зору дуже важлива. Якщо потер-
пілий у судовому засіданні скаже, що він не згоден і вимагає обвинуваченого 
покарати суворо, то хоча і було укладено угоду про примирення, та суддя 
запитуватиме потерпілу сторону, чи це було дійсно без примусу.

Лариса Денисенко: А от щоб людина чітко зрозуміла: вона буде вважа-
тися судимою після того, як вона підпише подібну угоду? Чи це дорівнюється 
до вироку?

Наталя Красномовець: Звичайно. Це такий європейський варіант. І досить 
непоганий – якщо триває переіод досудового слідства, то не затягується час. 
Швидко і безболісно.
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Лариса Денисенко: А можна ще навести приклад, або розкласти алгоритм 
за вашою практикою, як це покроково може відбуватися? На прикладі яких 
злочинів?

Наталя Красномовець: Якщо ми беремо угоду про винуватість, яка укла-
дається з представником прокуратури. Я можу навести приклад за статтею 307 
Кримінального кодексу – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 
зберігання, перевезення, пересилання чи збут психотропних, наркотичних 
засобів або їх аналогів. Дуже часто буває, що по таких справах представник 
прокуратури обвинувачує людину за частиною першою або частиною другою. 
Але не всі частини, коли вони розглядаються у суді, можуть бути доведені. 
Буває так, що людина дійсно скоїла цей злочина, і їй інкримінують частину 
другу, тобто систематичний збут чи перевезення. А особа знає, що вона це 
скоїла один раз, тому особа може визнати вину за частиною першою статті 
307 Кримінального кодексу, що передбачає меншу міру покарання. У ході 
спілкування обвинувачення з адвокатом, чи адвоката з підзахисним може йти 
мова про визнання винуватості в інтересах обвинуваченого. Частіше по таких 
справах укладається угода про визнання винуватості, вона затверджується 
прокуратурою, суддя посилається на статтю 75 Кримінального кодексу1, і 
людина може піти на умовний термін покарання. Буває за такими статтями, 
що представник прокуратори не йде на угоду – тобто, вимагає винати провину 
за частиною другою. У такому випадку ми проводимо судове засідання, справа, 
буває, доходить до апеляційного суду. І коли щось не клеїться, ми можемо цю 
угоду укласти на стадії судового процесу.

Лариса Денисенко: Дуже часто справи «про наркоту» якось провокують 
навіть міліціянти, для того, щоб затримати. Навіть цілі акції бувають – «Анти-
наркотик», які вони проводять знаючи певних підозрілих людей, провокуючи 
при цьому на закупівлю, яка фіксується відповідно. Коли відбувається таке, 
що тебе підводять до цього злочину, то чи є якась можливість вести слідство і 
виходити на виправдувальний вирок? Чи все одно є сенс іти на угоду з пред-
ставником обвинувачення?

Наталя Красномовець: У будь-якому випадку ці питання вирішуються 
адвокатом і підзахисним. Але я не маю права, як адвокат, примусити особу. 
Якщо в кримінальному провадженні людина не визнає свою вину (бо угодою 
передбачається, що особа її визнає), то у судовому засіданні просимо виправ-
дувальний вирок. На сьогоднішній день виправдувальні вироки не так часто 
відбуваються, як хотілося б.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про угоду з потерпілим, то на прикладі 
чого її можна проілюструвати? Ну от, якщо сталася крадіжка мобільного телефона, 
який коштує 16 тисяч гривень, чи можна укласти тут угоду про примирення?

Наталя Красномовець: Спочатку треба провести експертизу про ціну 
телефона. Не всі особи, що придбали собі телефон (це можливо і подарунок), 
можуть знати його вартість. Тому проводиться експертиза, в матеріалі справи 

1 Якщо суд, крім випадків засудження за корупційний злочин, при призначенні покарання у виді виправ-
них робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі 
на строк не більше п’яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, 
дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти 
рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.
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є ціна цього телефона. Бувають такі випадки, що особа, яка вкрала, буквально 
години за три повернула кардене, але відповідальність вже на ній є. Тому 
вже ведеться мова з потерпілим про відшкодування моральної шкоди. Бувають 
елементарні речі, коли сидять, наприклад, у компанії і трошки випили, і хтось 
забрав чийсь телефон і пішов собі. Через півгодини викликали міліцію і все, ти 
вкрав. Той же товариш на свого приятеля написав заяву, але не знаючи про те, чи 
він у нього викрав. У такому випадку також дуже легко і просто укладається 
угода про примирення, яка затверджується судом.

Лариса Денисенко: А є якийсь шанс у таких випадках, коли це роблять 
знайомі або в родині, наприклад, на якихось весіллях, коли людині після «при-
йняття на грудь» спало на думку щось взяти у кума, забрати заяву?

Наталя Красномовець: Якщо пройшло небагато часу і справа ще не вне-
сена до ЄРДР2.

Лариса Денисенко: А наскільки швидко це робиться після надходження 
заяви? Коли справа вноситься до ЄРДР?

Наталя Красномовець: Деякі люди дзвонять по телефону, але в такому 
випадку потерпілий має прийти і написати заяву. Цього не може зробити навіть 
адвокат. Якщо це сталося ввечері або вночі, то на ранок справа буде зареєстрована. 
Вноситься номер, який вже нікуди не подінеться. Раніше можна було протягом 10 
днів забрати заяву, якщо людина передумала. За новим КПК це неможливо. Крім 
того, є таке поняття, як звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 
дійовим каяттям. Тоді справа взагалі закривається.

Лариса Денисенко: А можна детальніше?
Наталя Красномовець: Згідно зі статтею 45 Кримінального кодексу, осо-

ба, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин 
середньої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона 
в цьому злочині щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину, повністю 
відшкодувала завдані збитки або усунула заподіяну шкоду. І так само, стаття 46 
цього Кодексу передбачає звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку 
з примиренням винного з потерпілим. У будь-якому випадку, особа звільняється, 
але справа в ЄРДР залишається.

Лариса Денисенко: Коли йдеться про угоду з потерпілим, який може бути, 
виходячи з вашої практики, розмір відшкодування? Про які суми може йтися 
при відшкодуванні моральної шкоди?

Наталя Красномовець: Йдеться про якісь розумні суми. Не можна сказати, 
якщо це злочин невеликої або середньої тяжкості, що це сто тисяч гривень. 
Я завжди повідомляю, що ми повинні у судовому засіданні довести всі ці обста-
вини. Наприклад, якщо ДТП – це необережний злочин, ніхто спеціально не їде 
на авто за цим потерпілим, не наїжджає на нього, чи той потерпілий не шукає ту 
машину, щоб під неї потрапити. Якщо йде мова про ДТП, і скоєно злочин середньої 
тяжкості (струс мозку, поламана рука чи нога), обов’язково треба мати квитанції 
на руках, якщо було лікування – це кваліфікується вже як матеріальна шкода. 
Що стосується моральної, то людина описує свій стан. Можливо, знервованість, 
перепади настрою… Суд всі ці обставини досліджує, оглядає матеріали справи. 

2 Єдиний реєстр досудових розслідувань – створена за допомогою автоматизованої системи електронна 
база даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних 
про кримінальні правопорушення та хід досудового розслідування у кримінальних провадженнях.
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Крім того, моральна шкода не може бути лише на словах. Має бути підтвердження 
лікарськими довідками. У мене був випадок стосовно ДТП, коли ми виставили 
моральну шкоду у 20 тисяч гривень. Суддя, звичайно, вже це все досліджує. Буває 
так, що людина потрапляючи до лікарні, неофіційно дає якісь кошти лікарю чи мед-
сестрі. Все це закладається в матеріальну шкоду і ми обговорюємо це в засіданні.

Лариса Денисенко: Це все такі маленькі корупційні схеми. Як в суді про таке 
взагалі можна говорити?

Наталя Красномовець: Ми це все робимо юридично грамотно і вкладаємо 
ці кошти в моральну шкоду. Людина це сприймає, як норму. У нас немає доказів і 
ми ж не будемо казати, що лікарі-хабарники. Вони в той момент рятують людину, 
і вона дістає кошти на якісь необхідні матеріали…, але ж ніхто не дає квитанцій.

Лариса Денисенко: А в угодах про примирення з потерпілим можуть 
зазначатися суми погашення моральної шкоди?

Наталя Красномовець: Там де є потерпілий, там є моральна шкода. У всіх 
випадках моральна шкода має бути доведена і обґрунтована. Якщо ми на стороні 
потерпілого, адвокат пише цивільний позов у кримінальному процесі1. Якщо 
не подається цивільний позов у кримінальному процесі, то особа має право 
подати його в цивільному судочинстві.

Лариса Денисенко: Дякую, Наталю, за розмову. Нагадую слухачам, ми 
говорили з адвокаткою Наталею Красномовець про угоди про примирення 
з потерпілим, угоди про визнання винуватості з прокурором. Почувайтеся 
захищеними!

1 У цьому випадку потерпілий виступає цивільним позивачем у кримінальному провадженні. Цивільним 
позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим 
суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, а також юридична особа, якій 
кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, 
та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред’явила цивільний позов.
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У Львові в’язень СІЗО більше 10 років чекав 
виправдувального вироку
27 серпня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів 
«Громадського радіо». В ефірі програма 
«Ген справедливості» з Ларисою Дени-
сенко. Ми продовжуємо цикл програм, 
присвячених доступу до правосуддя і 
функціонуванню системи безоплатної 
правової допомоги. Сьогодні ми гостюємо 
у Львові. Я вітаю у студії директора Регі-
онального центру з надання безоплатної 
правової допомоги у Львівській області 

Ігоря Микитина і адвокатку системи БПД Христину Водопийко. Пані Христино, 
ви почали співпрацювати із центром, як тільки запустилася система БПД у 2013 
році. Чим вас зацікавила особисто ця система на початку, і який ви бачите шлях 
її розвитку? Особисто для вас, як для адвоката, чим це цікаво?

Христина Водопийко: Я працюю в центрі з моменту його відкриття. 
Для того, аби працювати в системі, потрібно було мати адвокатське свідоцтво 
і скласти іспит, щоб стати адвокатом центру БПД2. Найперше зацікавило мене 
те, що я, як молодий адвокат, можу мати роботу. Також це можливість кар’єр-
ного зростання. Це здобутки, велика кількість справ, і виграшних справ у тому 
числі. Тому, отримавши адвокатське свідоцтво і побачивши, що свою роботу 
починає система безоплатної правової допомоги, я вирішила скласти іспит 
і піти працювати в цю систему. Я дуже задоволена тим, що пішла, оскільки 
це неоціненний досвід. Дуже добре те, що малозабезпечені3 особи можуть 
скористатися послугами адвоката за рахунок держави. У людей з’являється 
віра в правосуддя.

Лариса Денисенко: Якщо пригадати перші ваші справи, якими вони були?
Христина Водопийко: Як тільки центр почав свою роботу в січні4, в лютому 

він видав доручення 5-ти адвокатам для досить великої справи, і в цій справі 
досі є ще 9 обвинувачених людей. Справа знаходиться в Апеляційному суді 
Львівської області. Хочу навести свій приклад. Мій підзахисний знаходиться 
вже 2 роки і 7 місяців під вартою, хоча суд першої інстанції прийняв рішення і 
засудив його до двох років і трьох місяців позбавлення волі. Тобто особа вже п’я-
тий місяць перебуває в СІЗО, хоча насправді по двох статтях вона виправдана. 

2 Безоплатну вторинну правову допомогу надають адвокати, відомості про яких включені до відповідного 
Реєстру, що ведеться Координаційним центром з надання правової допомоги. До зазначеного Реєстру 
включаються відомості про адвокатів, які успішно пройшли один з конкурсів, що регулярно проводяться 
Міністерством юстиції за встановленою Кабінетом Міністрів процедурою (детальніше див. постанову Кабінету 
Міністрів від 28 грудня 2011 р. № 1362). Станом на вересень 2018 року було проведено 10 таких конкурсів.
3 Особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує 
двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які 
належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також інваліди, які отримують пенсію 
або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів 
для непрацездатних осіб, мають право на всі види послуг безоплатної вторинної правової допомоги.
4 2013 року.
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Прокуратура просила йому 12 років позбавлення волі, його звинувачували 
в участі у злочинній організації, у збуті наркотиків і їх зберіганні. Мій підзахисний 
визнав свою вину лише в зберіганні наркотиків, і суд першої інстанції нашу 
позицію підтримав. Він виправдав його стосовно участі в злочинній організації, 
в збуті наркотиків, а в тому, що особа визнавала свою вину по статті 309 Кри-
мінального кодексу – зберігання наркотиків, суд його засудив до двох років і 
трьох місяців позбавлення волі. Але прокуратура подала апеляцію за м’якістю 
вироку, і відповідно зараз ми не можемо нічого зробити. Поки апеляційний 
суд не винесе рішення, змінити запобіжний захід ми не можемо. На останнє 
засідання прокурор не з’явився, і справа перенесена. Ми чекаємо розгляду, 
сподіваюсь, що це буде кінець, і суд залишить рішення першої інстанції в силі.

Лариса Денисенко: Наскільки я розумію, людина вже пересиджує?
Христина Водопийко: Так. Вже пересиджує те, що йому було дано судом 

першої інстанції. П’ятий місяць вже особа перебуває під вартою.
Лариса Денисенко: Чи можна буде в подальшому зробити якесь матері-

альне відшкодування, якусь сатисфакцію?
Христина Водопийко: Найперше, що ми можемо зробити – ми мусимо 

дочекатися рішення апеляційного суду. Якщо рішення апеляційного суду буде 
на нашу користь, і рішення першої інстанції залишиться в силі, тоді ми маємо 
право подавати позовну заяву про відшкодування шкоди, оскільки особа 5 
місяців поспіль пересиджує свій термін, який визначено судом. Є закон, який 
регулює питання відшкодування шкоди особі, яка незаконно перебуває під 
вартою.

Лариса Денисенко: А чи зараз вже є підстави звертатися до Європейського 
суду з прав людини, стосовно порушення статті 6 Європейської конвенції з 
прав людини? Порушено право на справедливий суд взагалі. От скільки людина 
чекає вже апеляції, при тому, що за вироком суду першої інстанції мала бути б 
вільною.

Христина Водопийко: Треба вичерпати всі національні засоби, які є 
в нашій державі. На даний момент в нас не вичерпана ще апеляційна інстанція. 
Для того, щоб звернутися з відповідною заявою до Європейського суду, також 
потрібен час. Треба скласти заяву, треба її подати. Є певний проміжок часу, 
коли вона приймається до розгляду.

Лариса Денисенко: Ви можете пригадати ще якісь справи, які вас особисто 
вразили, як професіонала і як людину?

Христина Водопийко: На цю справу я була призначена ще у 2013 році, 
коли центр лише почав функціонувати. Ця справа зараз в апеляції. Особа 
знаходилась під вартою 10,5 років. Коли я вступила в цю справу, її слухав 
Франківський районний суд м. Львова. Особа вже знаходилась приблизно 8 
років під вартою. Я вступила у справу, майже на її закінченні. Мій підзахисний 
категорично заперечував свою вину у скоєному злочині. Звичайно, я його 
підтримувала, ми виступали у судових дебатах, ми надавали докази. Проте він 
був засуджений до 11 років позбавлення волі. Прокуратура ж подала апеляцію 
за м’якістю вироку. Їй було цього замало. Апеляція вирішила вернути справу 
на новий розгляд, і вже новим розглядом суду цю людину було виправдано, 
повністю. І випущено прямо в залі суду. Однак зараз прокуратура знову подає 
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апеляцію, що вона не погоджується з тим, що ця особа виправдана. На даний 
момент мій підзахисний знаходиться на свободі, однак ми чекаємо апеляції. 
Після неї ми разом з підзахисним теж будемо готувати заяву про відшкоду-
вання йому шкоди. Але такі випадки трапляються дуже рідко, щоб людину, 
яка відсиділа 10 років, винесли виправдувальний вирок. Я хочу підкреслити, 
що він відсидів у СІЗО – тобто у нелюдських умовах тримчасового ізолятору. 
Він підірвав собі здоров’я.

Лариса Денисенко: З того, що я чую, порушено принаймні три статті 
Європейської конвенції з прав людини. Держава має усвідомлювати рівень 
своєї відповідальності. Якщо говорити про розбудову всієї системи, як, на ваш 
погляд, середовище львівських адвокатів було спочатку налаштовано стосовно 
функціонування системи БПД – скептично чи навпаки, це була цікава нагода і 
молодим адвокатам хотілося влитися в цю систему?

Христина Водопийко: Особисто я була дуже позитивно налаштована, 
але багато людей думали, що державні адвокати «для галочки». Можливо, так 
було колись, але зараз ситуація змінилася. Я навіть бачу по статистиці. Дуже 
багато виправдувальних вироків, коли особу звільняють від відповідальності. 
Я думаю, у подальшому будуть і кращі результати.

Лариса Денисенко: Дякую, Христино. Я нагадую слухачам, що в ефірі «Ген 
справедливості» з Ларисою Денисенко. Ми представляємо роботу Регіональ-
ного центру з надання безоплатної правової допомоги у Львівській області. 
Пане Ігоре, якщо говорити про початок і становлення системи БПД у Львові, 
що ви можете пригадати з 2013 року, і наскільки система змінилася зараз і 
для клієнтів, і для адвокатів?

Ігор Микитин: І тоді, і зараз ми працюємо у звичому форс-мажорному 
режимі. Зараз це переважно виклики організаційного плану. На початку були 
лише законодавчо визначені певні моменти, але практики застосування не було. 
Через півтора року я і ті люди, що прийшли зі мною, освоїли все. Ми працюємо 
в команді на перемогу. У нас не було «не можу», «не знаю», «не вмію».

Лариса Денисенко: Якщо говорити про ставлення адвокатів, що працюють 
в системі з боку слідства, з боку прокуратури, з боку суду. Чи змінилося воно? 
Яке ставлення було на початку і чи змінилося воно зараз?

Ігор Микитин: Мій особистий досвід підказує мені, що МВС гірше ставиться 
до виконання своїх законних обов’язків, ніж це було в 2013 і навіть в 2014 році. 
Можливо, це пояснюється проведенням АТО, але це не є виправданням. Ми тоді 
вчилися, і зараз вчимося – тільки різного. Дехто вчиться, як знайти вузькі місця 
в законі, щоб використати його на свою користь, а дехто вчиться, як допомогти 
людям. У нас однакова мета – зробити це суспільство чистішим. Львівщині гріх 
нарікати на дотримання законів, тому що ми є середня область по Україні з 
правопорушеннями. До тисячі доручень ми даємо на рік адвокатам. Але став-
лення до людей інше. При зустрічі зі слідчими я завжди казав: «Наша система 
БПД змінила ситуацію на краще в плані ставлення до людини». Якщо я раніше, 
не працюючи в системі, був представником Головдержслужби, мав справу з 
держслужбовцями, три каденції був депутатом Львівської міської ради, головою 
комісії законності, цікавився тими питаннями, – то дуже багато було звернень 
громадян щодо незаконного, на їхній погляд, ставлення представників органів 
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внутрішніх справ. До 2012-2013 років поширеними були смерті у райвідділах. 
За два з половиною роки у мене є тільки одна скарга від адвоката, що до його 
підзахисного було вжито фізичний вплив.

Лариса Денисенко: Пане Ігорю, чи можна говорити про портрет клієнта 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, саме Львівського? 
Хто є ці люди?

Ігор Микитин: Львів засадничо був Вавилоном: тут, за наказом князя Дани-
ла, протягом 10 років можна було не сплачувати податків. Тому тут селилися 
торгівці – німці, угорці, і не було міжнаціонального насильства. Як правило, є 
дуже багато клієнтів, які проходять по кримінальних справах по декілька разів. 
У нас є і свій Донбас – це Червоноград, шахтарське місто, де багато і грабунків, 
і вбивств. Це пов’язано з економікою.

Лариса Денисенко: Скільки зараз працює адвокатів у Львові, що задіяні 
в системі БПД?

Ігор Микитин: У самому місті Львові задіяно дві третини адвокатів, які 
працюють по області. У Львові є певна проблема – пул адвокатів повний. Ми 
чергування зробили п’ятиденкам – 5 діб адвокати чергують. Буває так, що за 5 
днів видано три доручення, а на чергуванні 10 адвокатів. Якщо після затримання 
не відпустили, і людина знаходиться під вартою, то доручення адвоката діє аж 
до вироку суду. Тобто весь процес. Тому серед адвокатів з’явилася конкуренція.

Лариса Денисенко: Якщо говорити щодо відкритості системи, це прива-
блює людей? Кожен регіон має свою специфіку.

Ігор Микитин: Всі люди однакові, з тими самими вадами і чеснотами – і 
у Львові, у Донецьку, Луганську, у Харкові. Ми хочемо зробити програму, яка б 
показувала залежність кількості справ і фінансування цих справ. Наприклад, 
хтось на рік дістав 100 доручень, а хтось 10. Тому що бувають випадки, коли 
чергові адвокати не беруть слухавку на виклик. І тоді на виклик змушений їхати 
нечерговий адвокат. Але у нас все фіксується в реєстрі. Всі негативні моменти 
у тому числі – коли адвокат, приміром, приїжджає на виклик і не працює з 
клієнтом, наприклад, оскільки слідчий запевняє підзахисного взяти свого 
адвоката. Чим краще справа закінчиться для підзахисного, тим більшу суму 
отримає адвокат.

Лариса Денисенко: Дякую, пане Ігоре за розмову. Нагадую слухачам, 
що в ефірі «Громадського» була програма «Ген справедливості» з Ларисою 
Денисенко. Сьогодні представляли Регіональний центр з надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги у Львівській області і розмовляли з його 
директором Ігорем Микитиним, а також з одним з його адвокатів – Христиною 
Водопийко. Почувайтеся захищеними!
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Чоловіка катували, аби той зізнався у вбивстві. 
Адвокатка із Запоріжжя довела його невинуватість
7 січня 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів 
«Громадського радіо». В ефірі «Ген спра-
ведливості», з вами Лариса Денисенко. 
Ми продовжуємо програми, присвячені 
доступу до правосуддя і безоплатній 
правовій допомозі. Ми гостюємо в Запо-
ріжжі, і до вашої уваги жива історія, яка 
щасливо завершилася задоволенням 
касаційної скарги, і можна привітати 
нашого гостя з тим, що він остаточно 

виправданий. Я вітаю в студії адвокатку Мініну Ірину Миколаївну та її клієнта 
Манасяна Геворга Міграновича. Я поздравляю вас с тем, что эта история, которая 
началась еще в 2011 году, наконец-то закончилась. Чтобы перейти к истории, 
я хочу попросить Ирину представить фабулу, с чего это все начиналось?

Ірина Мініна: События 2011 года, 29 октября. В неустановленное время 
была убита гражданка Доля Людмила. В совершении этого преступления 
подозревался мой подзащитный Манасян Геворг, который с этой женщиной 
договаривался о производстве у нее ремонта. Был он у нее в квартире за два дня 
до смерти Доли. Органы досудебного следствия из каких-то своих соображений 
решили, что он наиболее подходит на роль человека, который совершил это 
убийство. Манасян был арестован в январе 2012 года и пробыл под стражей 
по подозрению в совершении убийства более одного года.

Лариса Денисенко: А как они объяснили, почему выбрали человека 
как единственного на роль убийцы этой женщины?

Ірина Мініна: Как принято говорить, это розыскные мероприятия, которые 
не разглашаются. И не представляются работникам защиты и работникам суда. 
Это очень удобная ссылка. Мне кажется, что это вызвано тем, что человек 
не очень владеет русским языком, вообще не владеет украинским языком. 
Ему сложнее осуществлять собственную защиту и сложнее доказывать свою 
невиновность. Хотя уголовный процесс предусматривает, что человек считается 
невиновным, пока он не будет осужден. Однако, как правило, сталкиваешься 
с тем, что клеймо виноватого на человека цепляется задолго до вынесения 
приговора.

Лариса Денисенко: Геворг, на ваш взгляд, вы чувствовали на себе 
какое-то дискриминационное отношение? Они вас оскорбляли, притягивали 
за уши какие-то аргументы? Какими были первые допросы? Какие вопросы 
вам задавали?

Геворг Манасян: Избивали. Заставляли подписать, что это сделал я.
Лариса Денисенко: Они при этом что-то говорили? Как вообще происхо-

дило ваше задержание?
Геворг Манасян: Я был у клиента, они ворвались к нему домой, человек 8 

наверное. Меня оттуда увезли в горотдел. Это было после 5 вечера и до 2 часов 
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ночи я находился там. Избивали, говорили писать, что это у меня горячая кровь, 
а там следователь напишет хорошую характеристику, пару лет посижу и выйду.

Лариса Денисенко: Я так понимаю, что никто даже не говорил о том, 
что вы имеете право на адвоката1?

Геворг Манасян: Никто ничего не говорил, кроме того, чтобы я подписал, 
что я согласен, что убил ее.

Лариса Денисенко: Вы не подписали?
Геворг Манасян: Нет, я ничего не подписал.
Лариса Денисенко: А они что-то говорили по поводу того, какие у них есть 

аргументы, почему они считают, что в этом виноваты вы? Говорили, что есть 
свидетели?

Геворг Манасян: Они говорили, что знают, что это я. Сначала просили 
написать, что это я – и трогать не будут, а потом сказали, чтобы я сказал, 
что погорячился, просто ударил, не расчитал силу – и она умерла.

Лариса Денисенко: Ирина, вы можете как-то это прокомментировать?
Ірина Мініна: На тот момент я не принимала участия по делу. Я вступила 

в процесс, когда дело уже находилось в суде, это был 2013 год, когда была соз-
дана бесплатная правовая помощь. По поручению центра по предоставлению 
бесплатной вторичной правовой помощи я вступила в это дело. Собственно 
говоря, доказательств по делу вообще никаких не было.

Лариса Денисенко: Что было у следствия?
Ірина Мініна: У следствия на тот момент было доказательство – заклю-

чение физиогномической экспертизы. Поскольку от проведения экспертизы 
на полиграфе Манасян отказался, то человек, работающий на полиграфе, хоть 
такого права и не имел, сделал заключение физиогномической экспертизы, 
что его лицо исказилось, когда его спросили, он ли убил эту женщину. На осно-
вании осмотра места происшествия на столе было обнаружено две чашки: 
одна из под чая, одна из под кофе. Потерпевшая пила только чай, Манасян 
оказывается пьет только кофе. Более того, в ее квартире хринился кофе, хотя 
Манасян там не бывал. Потом выяснилось, что кофе хранился для ее сыновей. 
Мне больше всего понравилось, каким образом было определено, что там чай, 
а там кофе. Потерпевший по делу, муж убитой, взял чашки со стола и понюхал, 
и на это ссылалось следствие. Самое «веское» доказательство, которое пред-
ставлялось следствием и обвинением это то, что мобильный телефон Манасяна 
в предполагаемое время убийства находился в Хортицком жилмассиве города 
Запорожье. К выписке прилагалась справка, о том, что радиус действия базовой 
станции 35 км. В черте города он сокращается. Почему-то никто не обращал 
внимание, что в 12:53 этот телефон действует на проспекте Ленина, в 12:54 
он действет в Хортицком жилмассиве. Нам уже в суде рассказал специалист 
«Киевстара», что вышка телефонной связи может переключаться автоматически 
в течение одного разговора, даже если человек не покидает помещения. Спустя 

1 Підозрюваний має право на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з 
дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту – мати 
такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості. При кожному затриманні за підозрою у вчиненні 
злочину про цей факт негайно повідомляється центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
який зобов’язаний невідкладно призначити захисника (адвоката) затриманій особі. Призначений центром 
адвокат має прибути до затриманої особи у термін до шести годин з моменту отримання доручення центру.
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столь длительный период времени установить что-либо просто невозможно. 
Следствие однобоко подошло к решению вопроса, о том, кто же совершил это 
убийство. Доказательств никаких не было. Более того, в судебном заседании 
прокурор заявил, а почему это Манасян не доказывает, что он не виноват2. 
Исходя из судебной психологии и психиатрии можно было сразу определить, 
что Манасян не имеет отношения к преступлению. Потерпевшей было нанесено 
13 ножевых ранений. Азы криминалистической психологии гласят о том, что если 
нанесены такие повреждения, это свидетельствуют о том, что либо человек, 
совершивший это, не дружит с головой, у него какие-то психиатрические забо-
левания, либо он лично знаком с потерпевшим. А мой подзащитный с убитой 
был практически не знаком. За год до этих событий он делал потерпевшей 
у в квартире ремонт, которым она осталась довольна. Говорить о 13 ножевых 
ранениях ни с того, ни с сего, никаким образом не приходится.

Лариса Денисенко: А были ли другие версии у следствия? Были ли вообще 
в деле другие подозреваемые?

Ірина Мініна: Мы об этом не знаем. Там версий могло быть сколько 
угодно, нас в них не посвящали. Там сложные отношения в семье, там другим 
ремонтным рабочим потерпевшая давала задаток, потом решила, что они 
ремонт делать не будут, и пыталась этот задаток забрать. Потерпевшая в этот 
день продавала кухонную мебель, должны были приехать покупатели. Каким 
образом следствие разбиралось с этими аспектами – нам не известно.

Лариса Денисенко: Геворг, насколько было вам тяжело установить дове-
рительные отношения с Ириной, ведь за это время вы уже настрадались. 
Как получилось так, что вы Ирине поверили?

Геворг Манасян: Я сначала ей не верил. Но когда она интересовалась, 
мне это понравилось.

Лариса Денисенко: Я нагадую, що гості студії – адвокатка Ірина Мініна та її 
клієнт Геворг Манасян. Ирина, когда уже был суд, какую тактику вы избрали?

Ірина Мініна: Я исходила из презумпции невиновности. Самое главное 
было выслушать все доводы обвинения и отклонять всё, что не относится 
к делу. В частности пытались провести полиграфическую экспертизу в зале 
суда. Но полиграф – это прибор, который должен быть проверен, и должен 
проверяться регулярно. А тут полиграф, который используется неизвестно 
для чего, и что он может нам доказать? Мы просто возражали против тех дока-
зательств, которые пыталось предоставить обвинение. Казалось, что сторона 
обвинения не ознакомлена с составом преступления. Потому, что так и не было 
установлено время смерти.

Лариса Денисенко: Каких свидетелей вы приглашали со своей стороны? 
И каких выслушивали со стороны обвинения? Еще хотела спросить по поводу 
физиогномической экспертизы. Как к этому суд отнесся?

2 Презумція невинуватості є однією з базових гарантій забезпечення права на справедливий суд. Особа 
вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину 
не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов’язаний 
доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Навіть у нечинному вже Кримінально-процесуальному 
кодексі зазначалося, що суд, прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, не в праві перекладати 
обов’язок доказування на обвинуваченого.
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Ірина Мініна: Со скептизицзмом. При вынесении приговора эти заключения 
в расчет никто не брал. По делу было два оправдательных приговора. Первый 
приговор был по формальным обстоятельствам отменен апелляционным судом 
Запорожской области, дело было направлено на новое рассмотрение, и был 
повторно вынесен оправдательный приговор. Этот второй уже прошел все 
инстанции – и апелляционную, и кассационную. Мы доказательств не пред-
ставляли, мы исходили из презумпции невиновности.

Лариса Денисенко: Вы как-то готовили Геворга к процессу? Какую тактику 
вы избрали?

Ірина Мініна: У нас немножко специфические были отношения и пове-
дение в зале суда. У него проблемы со знанием украинского языка. Пока он 
был под стражей, был переводчик в процессе. Мы исходили из его позиции, 
что он не виноват, и из моей позиции, что он не виноват. Ему, как человеку, 
не имеющему юридического образования, было очень сложно ориентировать-
ся в процессе, поэтому я его просила, если возникают вопросы, передавать 
их мне, а я уже решала есть ли необходимость это выяснять.

Лариса Денисенко: Можно еще спросить по поводу переводчика? Вы 
говорили, когда вас задержали, то существовали сложности вообще с понима-
нием того, чего от вас хотят. На какой стадии вам предоставили переводчика1?

Геворг Манасян: Я с первого дня говорил, но переводчика мне предо-
ставили только на суде.

Ірина Мініна: Дело зашло в суд по старому Уголовно-процессуальному 
кодексу, и уже суд по инициативе Геворга пришел к выводу, что следствие 
было проведено с нарушением уголовного процесса, и дело возвращалось 
на дополнительное расследование именно из-за того, что у него на следствии 
не было переводчика. Ему перевели обвинительное заключение – и на этом все.

Лариса Денисенко: Мы говорили о том, что дело прошло апелляцию, 
потом вернулось в суд первой инстанции. Какие были аргументы, у суда в том 
числе, почему завернули дело на пересмотр?

Ірина Мініна: Формально апелляционная инстанция была права. У нас 
по делу следствием были признаны два потерпевших, и один из них в суд 
не ходил. Потерпевшие – сын и муж убитой. Муж убитой в суд первой инстанции 
не ходил, и допрошен не был. Его неоднократно вызывали. Были недочеты 
в уголовном процессе. В связи с этим дело вернулось на дополнительное 
расследование и повторное слушание в суд первой инстанции.

Лариса Денисенко: Дело начиналось в период действия старого УПК, 
потом оно перекочевало в новый. Много ли было нестыковок и недоразумений 
с этим связано?

Ірина Мініна: Я вступила в дело в тот момент, когда уже действовал новый 
кодекс, когда он только вошел в действие. Мы тогда все плохо ориентиро-
вались в применении нового уголовного процесса. Сначала всегда бывают 
какие-то недочеты, но мне кажется, если бы дело слушалось по старому уголов-
ному процессу, то вряд ли мой подзащитный был бы оправдан. Тогда не столь 
принципиально было прописано в уголовно-процессуальном законе о том, 

1 Кожен підозрюваний, обвинувачений має право користуватися рідною мовою, отримувати копії про-
цесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та, в разі необхідності, користуватися 
послугами перекладача за рахунок держави.
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какие доказательства могут приниматься судом во внимание2. Я считаю, что ему 
в данной ситуации повезло, и по новому уголовному процессу он был оправдан.

Лариса Денисенко: Интересен момент кассации, как она проходила? Она 
проходила в режиме видеоконференции3?

Ірина Мініна: Сидит состав суда, и прокурор в Киеве, а мы с подзащитным 
находились в здании Хортицкого районного суда и в телевизионном режиме 
общались с судом. Такой же период времени, какой был бы затрачен, если бы 
мы приехали в Киев. Совершенно в рамках разумного, пока выступил прокурор, 
пока выступили мы, и пока суд находился в совещательной комнате – мы были 
на связи, и нам полностью зачитали определение Высшего специализирован-
ного суда, о том, что приговор оставлен в силе без изменений. Это удобно, 
потому, что связано с поездкой, затратами материального характера. Поэтому 
это большой плюс в нашем процессе.

Лариса Денисенко: Я нагадую, що вирок був виправдувальним, сучасні 
технології, виявляється, йдть на користь і кримінальному процесу. Я дякую 
вам за цю розмову. Нагадую слухачам «Громадського»: ви слухали «Ген спра-
ведливості». Ми зараз в Запоріжжі і представляли живу історію із щасливим 
завершенням. Це – насамперед, перемога адвоката. Я прощаюся з вами, зали-
шайтеся з нами. Гостями студії були: адвокатка Ірина Мініна та її підзахисний 
Манасян Геворг Мігранович. Почувайтеся захищеними!

2 Питання допустимості доказів досить тісно пов’язане, як з правом на справедливий судовий розгляд, 
так і з презумпцією невинуватості. Загальне правило полягає в тому, що докази, отримані неналежним 
або незаконним чином, не можуть братися до уваги при розгляді справи в суді. Недопустимими, зокрема, 
будуть ті докази, що були отримані з порушенням права особи на захист або отримані від особи, яка не була 
повідомлена про своє право відмовитись від давання показань та не відповідати на запитання, або які було 
отримано з порушенням цього права.
3 Кримінальний процесуальний кодекс передбачає можливість проведення певних процесуальних дій 
у режимі відеоконференції при трансляції з іншого приміщення у випадках:
1) неможливості безпосередньої участі певних осіб у досудовому провадженні за станом здоров’я або з 
інших поважних причин;
2) необхідності забезпечення безпеки осіб;
3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого;
4) необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності досудового розслідування чи судового 
провадження;
5) наявності інших підстав, визначених відповідальними за це посадовими особами.
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Цивільний спір із комунальною службою: історія про 
відновлення справедливості
21 січня 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів 
«Громадського радіо». В ефірі «Ген спра-
ведливості» з Ларисою Денисенко. Ми 
продовжуємо другий цикл програми, 
який присвячено роботі системи безо-
платної правової допомоги та доступу 
до правосуддя. Ми гостюємо у Запоріж-
жі, і сьогодні будемо представляти вам 
живу історію, що стосується цивільних 
справ. Вітаю в студії Дарину Кольц і її 

клієнта – Віталія Івановича Живицю. Дарино, з чим до вас прийшов пан Віталій, 
з якою проблемою, з якою бідою?

Дарина Кольц: Я отримала доручення центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги щодо допомоги Віталію Івановичу доволі рано. 
Це було одне з найперших доручень центру, яке я отримала. Справа мені зда-
валася не такою складною. Тобто, особа отримала судовий наказ, з неї почали 
відраховувати гроші.

Лариса Денисенко: Давайте для слухачів пояснимо, що таке судовий 
наказ, як він виглядає?

Дарина Кольц: Це так зване рішення суду, яке виноситься судом без прове-
дення засідання. Це так зване отримання виконавчого документа для стягнення 
безспірної заборгованості. У даному випадку була заборгованість за комунальні 
послуги. «Запорізькі теплові мережі» звернулися до суду про видачу судового 
наказу і судовий наказ був виданий.

Лариса Денисенко: А хто саме вирішує, що це саме безспірна заборгованість?
Дарина Кольц: Цивільним процесуальним кодексом передбачено низку 

таких питань, для економії грошових коштів передбачене наказне провадження. 
Видача судового наказу з певних питань, де, в принципі, немає спору щодо 
заборгованості1. Однак судовий наказ був виданий у 2011 році і тільки в червні 

1  Судовий наказ може бути виданий, якщо:
1) заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати 
та середнього заробітку за час затримки розрахунку;
2) заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини 
або транспортних засобів боржника;
3) заявлено вимогу про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних 
послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та 3 % річних, нарахованих 
заявником на суму заборгованості;
4) заявлено вимогу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину – однієї чверті, на двох дітей – однієї 
третини, на трьох і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти 
прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину, якщо ця вимога не пов’язана із вста-
новленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих 
осіб;
5) заявлено вимогу про стягнення аліментів на дитину у твердій грошовій сумі в розмірі 50 відсотків 
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи 
оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб;
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2015 року почалося стягнення. Тоді, коли Віталій Іванович отримав зменшену 
пенсію, він звернувся по допомогу до центру.

Лариса Денисенко: Коли існує таке провадження, то з пенсії чи з матері-
альної допомоги людини утримується ця сума, котру людина має виплатити 
щомісяця. Як відбувається ця процедура?

Дарина Кольц: Існує певна заборгованість. У даному випадку з комунальних 
платежів. Концерн «Запорізькі теплові мережі» (стягувач), звернувся до суду 
в 2011 році і отримав судовий наказ. З якихось незрозумілих причин тільки 
у 2015 році він звернувся до виконавчої служби. І виконавча служба, з’ясувавши, 
що у боржника є щомісячний дохід у вигляді пенсії, направляє цей виконавчий 
лист до пенсійного фонду. Пенсійний фонд автоматично відраховує грошові 
кошти за виконавчим провадженням.

Лариса Денисенко: Я хочу запитати в пана Віталія, коли ви зрозуміли, 
що треба звернутись до адвоката, і як ви його знайшли?

Віталій Живиця: В силу обстоятельств, в 2008 году мне пришлось разве-
стись. И с того же времени, с октября 2008 года, я в квартире не проживал, 
там проживали жена и дочь, они и платили кое-как за квартиру. Образовалась 
задолженность. Я не знал, что теплосети подали в суд, потому, когда пришло 
исполнительное письмо, я понял, что я единственный из семьи, у кого есть 
фиксированный доход в виде пенсии. И 20 % от пенсии у меня стали удержи-
вать. Поскольку я там не проживал и не пользовался услугами, то обратися 
сначала в прокуратуру. Там мне объяснили, как нужно поступить. Я понял, 
что сам не смогу решить вопрос, но в РОВД я увидел на видном месте, что есть 
городской центр, который помогает незащищенной группе населения решать 
юридические вопросы бесплатно. Я обратися в центр, рассказал эту исто-
рию. Был приятно поражен тем вниманием, которое мне оказали. Выслушав 
меня, сотрудники центра сказали, что мне будет назначен адвокат, который 
поможет решить проблему. Так меня судьба свела с моим адвокатом Дариной 
Никитичной, с которой мы выработали концепцию, как поступать. Я был далек 
от этих знаний. Но благодаря адвокату через несколько месяцев Жовтневый 
суд постановил, что выплаты по задолженности нужно выплачивать другой 
стороне. Так как они юридически не оформлены на работе, то их доходы 
нигде не фиксируются. Поскольку исполнительная служба нашла, что у меня 
есть пенсия, то и начала высчитывать 20 %. Первое сражение мы уже виграли. 
Согласно постановлению суда, исполнительная служба отменила удержание 
с меня означенной суммы. Как будет дальше, покажет время, но у моей быв-
шей семьи еще задолженность за свет, газ и придомовую территорию – много 
тысяч. Следующий етап – решать эти вопросы с остальными структурами. Я бы 
сам не смог решить эти юридические вопросы, слишком много тонкостей, 
с которыми обычный человек не знаком, и я очень рад, что обратился в этот 
центр и мне помогли.

6) заявлено вимогу про повернення вартості товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке набрало 
законної сили, про встановлення факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на користь невизна-
ченого кола споживачів;
7) заявлено вимогу до юридичної особи або фізичної особи – підприємця про стягнення заборгованості 
за договором (іншим, ніж про надання житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг 
телебачення та радіомовлення), укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги 
не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
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Лариса Денисенко: Яку ви стратегію обрали і що спрацювало в даному разі?
Дарина Кольц: Багато людей, отримуючи судові накази, вважають, що біль-

ше нічого не можуть зробити. Це поширена практика щодо підприємств, які 
надають комунальні послуги. А якщо ситуації схожі з ситуацією Віталія Івановича, 
то багато хто не хоче тягнути цей тягар за інших осіб, сплачувати їхні борги. Тому 
потрібно звертатися до фахівців. Була подана заява про скасування судового 
наказу з обґрунтуванням підстав, чому він був винесений незаконно. У цьому 
випадку заборгованість не є безспірною. Якщо підприємства, які надають 
послуги, вважають, що є заборгованість, то вони повинні звертатися в загаль-
ному порядку, доводити, що саме ця особа є боржником. Тоді, можливо, суд 
прийме рішення на їх користь. Наразі вдалося доволі швидко скасувати цей 
судовий наказ, спрямувати його до виконавчої служби. Остання скасувала це 
виконавче провадження і зараз проводиться робота щодо повернення тих 
грошових коштів, які було стягнуто без достатньої законної підстави.

Лариса Денисенко: Пан Віталій зачепив важливу тему, коли одне спонукає 
розібратися з іншим. Що із цим робити? Коли є одна заборгованість, за нею 
можлива і наступна?

Дарина Кольц: У багатьох людей України юридичні проблеми є комп-
лексними, поки не доходить до крайнощів. Можливо, є якісь питання, які б 
особа і не хотіла розв’язувати, але, оскільки з’явилася нагода для консультації 
у юриста, вона може цим скористатися і вирішити інші проблеми. У зв’язку 
саме з вирішенням конкретної проблеми особі набагато легше довіритися 
адвокату й у інших питаннях.

Лариса Денисенко: Пане Віталію, за весь цей час, хтось виходив взагалі 
на вас з тим, щоб ви або заплатили, або з вас почнуть утримувати гроші? Хтось 
попереджав з цієї тепломережі про те, що вони почнуть діяти?

Віталій Живиця: Я был неприятно удивлен, что существует исполнительное 
письмо на ту квартиру, которой владеет бывшая семья (а у них две комнаты 
в 3-комнатной квартире). Что никто меня не предупредил, что ко мне есть 
претензии определенных служб. Так можно было бы решать на более ранних 
сроках, не доводя до исполнительного письма. И то, что суд вынес решение 
в пользу теплосетей без меня, меня огорчает. Я так понял, что это – массовое 
явление. Это от неграмотности нашего населения. Откуда я знал, что нужно 
подавать какие-то документы, ждать ответы в определенный срок. Благодаря 
адвокату, первую часть проблемы решили. Теперь надо разобраться с осталь-
ными службами, которые предоставляют свои услуги населению.

Лариса Денисенко: Коли йдеться про судовий наказ, наскільки зобов’язані 
попереджати боржників стосовно того, що запускається цей процес? Чи він 
запускається автоматично?

Дарина Кольц: Підприємства, які надають комунальні послуги, повинні 
вести до подання до суду певну претензійну роботу. Направляти претензії 
до боржників, що будуть стягувати ці заборгованості, оскільки стягнення забор-
гованості через виконавчий лист тягне для боржника додаткові витрати. 
А також суд повинен був направляти боржнику заяву про судовий наказ. 
Боржник має бути інформований, що існує такий наказ. У багатьох випадках це 
ускладнюється тим, що не встановлюється, де фактично проживає боржник, 
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тому він може роками не знати про те, що є виконавче провадження. Крім 
того, звернення до виконавчої служби є правом стягувача. Тобто і виконавчі 
служби звернулися до тепломереж тільки через кілька років. Така ситуація 
складається, що не знаєш, де і коли з тебе почнуть стягувати.

Лариса Денисенко: Є якісь терміни для оскарження?
Дарина Кольц: Терміни для оскарження судового наказу є1, але вони 

починають відраховуватися з тих пір, коли ти фактично отримав судовий наказ. 
Якщо у справі немає позначки про те, що особа отримала це судове рішення, 
то вона може (дізнавшись з інших джерел про існування такого судового рішен-
ня) звернутися до суду і отримати копію судового наказу, як це зробив Віталій 
Іванович. І вже з дати отримання наказу йдуть ті 10 днів на його оскарження, 
незважаючи на те, коли цей судовий наказ був виданий.

Лариса Денисенко: Якщо вже говорити про те, що дійсно утримувалися 
20 % пенсії. Який має бути алгоритм дій, і що треба робити задля того, щоб 
ці гроші потім повернулися до тебе? Відновлення справедливості, зокрема, 
полягає у тому, щоб відбулося відшкодування втрат, яких ти зазнав.

Дарина Кольц: Для громадянина це буде неважко. Потрібно отримати 
копію ухвали про скасування судового наказу, віднести її до виконавчої служ-
би. Рекомендують також пересвідчитися у тому, що виконавець отримав цей 
наказ. Треба сходити на особистий прийом до виконавця. Тоді вже ця постанова 
про зупинення виконавчого провадження надсилається, у даному випадку 
до пенсійного фонду, який і здійснює стягнення.

Лариса Денисенко: Коли закривається провадження, про це виконавча 
служба має попередити умовного боржника?

Дарина Кольц: Виноситься відповідна постанова, яка потім надсилається 
до органів, які здійснювали стягнення. Виконавча служба повинна попереджати, 
але краще звертатися й самому і тримати все на контролі.

Лариса Денисенко: Дякую вам за цю розмову. Я прощаюся зі слухачами і 
нагадую, що сьогодні у Запоріжжі ми слухали живу історію, цивільну справу. Її 
представляли Дарина Кольц та її клієнт Живиця Віталій Іванович. Почувайтеся 
захищеними!

1 За загальним правилом боржник має право протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення копії судового 
наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав.
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На жінку-безхатька намагалися «повісити» вбивство. 
Виправдання домігся харківський адвокат системи БПД
4 лютого 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі «Ген справедливості», ми продовжуємо цикл 
програм, присвячених доступу до правосуддя і функціону-
вання системи безоплатної правової допомоги. Ми гостюємо 
в Харкові і будемо сьогодні представляти кримінальну 
справу. Я вітаю адвоката Олександра Шадріна. Вітаю, пане 
Олександре. Представте, будь ласка, фабулу справи.

Олександр Шадрін: 6 квітня 2013 року мені було 
видано доручення центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги для здійснення захисту за призначенням 

у справі про навмисне вбивство. У серпні 2012 року на одному з водосховищ 
міста Харкова було знайдено труп невідомої людини з ознаками насильницької 
смерті та численними ножовими пораненнями. За кілька місяців працівники 
карного розшуку стали підбирати осіб, які на їхню думку, могли б бути підо-
зрюваними у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Лариса Денисенко: Ви так цікаво сказали – підбирати осіб. Я собі уявляю 
таку картотеку, де вони це вибирають. Не ведуть слідство. Для чого ви обрали 
саме такий термін?

Олександр Шадрін: Для того, що ця категорія справ є контрольними 
злочинами. Вони перебувають на контролі у Генеральної прокуратури України, 
їх постійно заслуховують. Постійно виносять догани працівникам, у зв’язку з 
їх нерозкриттям. Так чи інакше, у них є проблема – нерозкритий злочин, який 
треба розкрити. І коли по гарячих слідах нікого не вдалось затримати, все одно 
є намагання якось вирішити цю проблему. Тому працівники інколи вдаються 
до незаконних заходів та тортур з метою змусити ту чи іншу особу визнати себе 
винною у злочині, якого вона насправді не скоювала. Що і трапилось у даному 
випадку, коли були підібрані два безхатька, яких на декілька днів запроторили 
до райвідділу. Спочатку мою клієнтку помістили до наркологічного диспан-
серу, де тримали близько двох тижнів. Вона перебувала у стані вагітності, як 
було зафіксовано у наркодиспансері. Потім тримали у приміщенні райвідділу 
без складання будь-яких протоколів затримання. Їй, а також її другу пропону-
вали визнати себе винними у вчиненні цього злочину і дати один на одного 
відповідні покази. У моєї клієнтки витримка була довшою, тому саме вона стала 
підозрюваною у скоєнні цього злочину. Її друг надав відповідні покази щодо 
можливої причетності її до вчинення вбивства. Потім вже був складений про-
токол затримання. Спочатку була складена її явка з повинною, зареєстрована 
одним числом, наступним числом був зареєстрований протокол затримання. 
І потім вже суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Потім 
набрав чинності новий Кримінальний процесуальний кодекс – і вже за кілька 
місяців виникла необхідність за новими правилами призначати захисника.
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Лариса Денисенко: Олександре, хочу повернутися трохи назад, коли 
ви говорили про явку з повинною. Очевидно, її до цього змусили, чи як це 
відбувалось?

Олександр Шадрін: Дуже рідко трапляється, а якщо і трапляється, то зазвичай 
безпосередньо після вчинення злочину, особа розкаюється і йде з повинною, 
якщо це дійсно її власна воля. Якщо проходить пару тижнів і, звісно, за таких 
обставин… Уже перебуваючи під вартою, вона внаслідок тортур втратила вагіт-
ність. У даному випадку ми можемо впевнено сказати, що ця явка з повинною 
не була добровільною. У результаті цієї явки з повинною вона обмовила себе 
у вчиненні злочину, якого не скоювала.

Лариса Денисенко: А які взагалі були встановлені, або намагалися видати 
за встановлені, зв’язок з убитою людиною і мотиви? До речі, хто був вбитий – 
чоловік чи жінка?

Олександр Шадрін: Вбита людина – чоловік. У правоохоронців були 
проблеми з встановленням його особи. Вони вирішили ці проблеми таким 
чином: підбирали осіб, які перебували в розшуку або зникли безвісти. Тут є 
цікава обставина. За версією органів досудового розслідування – це конкрет-
на особа, колишній цивільний чоловік цієї обвинуваченої, вже виправданої. 
Батько її дитини. У них були конфлікти щодо виховання дитини, і на цьому 
ґрунті, в стані алкогольного сп’яніння, вона начебто завдала відповідних 
тілесних ушкоджень, можливо, обороняючись від його нападів. Була молеку-
лярно-генетична експертиза, за якою, можливо, з великою ймовірністю це він 
і є. Однак у нас виникли сумніви щодо достовірності цього доказу, у зв’язку з 
тим, що на трупі не було виявлено шраму. Незадовго до зникнення цивільному 
чоловікові обвинуваченої робили хірургічну операцію на щелепі, однак описів, 
що на трупі є якісь шрами в цьому місці, відсутні. Тим не менше, навіть до таких 
експертиз треба ставитись з великою долею критики. Можливі фальсифікації 
навіть при проведенні таких досліджень. Однак суд брав до уваги інші доводи, 
особливо порушення прав на свободу і особисту недоторканність, порушення 
права на захист, і виправдав за недоведеністю у вчиненні злочину.

Лариса Денисенко: А за цей час, наскільки я розумію, жінка затримана 
втратила дитину. Це взагалі фіксувалося? Викликали медиків? Вона була поз-
бавлена адвоката. В який спосіб слідство все це пояснювало?

Олександр Шадрін: На момент допиту її в як підозрюваної в протоколі 
допиту також було зафіксовано те, що вона вказувала, що перебуває на тако-
му-то тижні вагітності. Однак по прибутті до Харківського СІЗО вона не була 
поставлена на відповідний облік, її не відвідував гінеколог. Навіть не був зафік-
сований стан її вагітності. Вона втратила вагітність, і ніхто навіть не прийшов 
до неї, не надав медичної допомоги. Це жахливо. Діюча пенітенціарна система 
потребує реформування. Лікарі, які там працюють, мають незадовільну платню, 
незадовільну кваліфікацію, вони підпорядковуються людям в погонах, які вико-
нують накази керівництва, вони не є незалежними лікарями. Вони вважають, 
що особі погано лише тоді, коли вона потрапляє до СІЗО. Коли вона на свободі, 
вона начебто не зверталась нікуди, а потрапивши в СІЗО, всі раптом стають хво-
рими. Але загальновідомо, що там умови самі по собі є жахливими – відсутність 
вентиляції, належного освітлення, грибок, антисанітарні умови тримання, їжа 
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незадовільної якості. Умови тримання в сукупності з фізичним і психологічним 
тиском – звісно, все це вплинуло на мою клієнтку. Заява про тортури належним 
чином не розслідується, постійно закривається. Ми постійно оскаржуємо ці 
постанови про закриття кримінального провадження. Вже прийнятий закон 
про Державне бюро розслідування – будемо сподіватися, що це і буде той 
незалежний орган, який зможе ефективно розслідувати відповідні заяви 
про тортури1.

Лариса Денисенко: Стосовно адвоката, їй взагалі говорили, що вона має 
право звернутися по правову допомогу?Чи запропонували цю опцію як таку? 
Чи вони були в цьому абсолютно не зацікавлені, а були зацікавлені в тому, щоб 
швидше закрити справу і передати її до суду?

Олександр Шадрін: Звісно, всі процесуальні пам’ятки, що їй начебто 
роз’яснені процесуальні права, були нею підписані. Однак, наврядчи ці права 
їй роз’яснювались. І в 2012 році, восени, наврядчи вона мала реальну можли-
вість вільного вибору захисника2, з огляду на те, що вона не могла сплачувати 
кошти платним захисникам, і не існувало ефективної системи безоплатної 
правової допомоги. Ні слідчий, ні суддя, який обирав запобіжний захід, не вва-
жали, що інтереси правосуддя за такою резонансно-кримінальною справою, 
потребують обов’язкової участі захисника. Їй не роз’яснювали права, що вона 
не повинна свідчити проти себе.

Лариса Денисенко: Повертаючись безпосередньо до вашої участі у справі. 
На що ви звернули увагу? Як загалом ви побудували оцей контакт і діалог з 
клієнткою?

Олександр Шадрін: Коли особа є невинуватою, з одного боку її захист 
є доволі легким. Не потрібно багато часу приділяти побудові якихось версій. 
Особа завжди може розказати те, як було насправді. І тому не можуть її спіймати 
на брехні у судовому процесі. Тому ми просто послідовно доводили, допиту-
вали свідків, експертів, і в решті-решт, дійсно, велика удача, що суд визнав її 
невинуватою.

Лариса Денисенко: А які були свідки? З якою доказовою базою, яку 
представляли слідство і обвинувачення, ви зіткнулися?

Олександр Шадрін: Доказова база була така: це явка з повинною, набрана 
на комп’ютері. Звісно, в обвинуваченої ніякого комп’ютера немає, і наврядчи 
вона вміє ним користуватись. Однак вона була набрана на комп’ютері і заре-
єстрована в черговій частині. Потім були її власноруч написані пояснення, де 
вона описувала версію, яка лягла в основу обвинувального акту.

Лариса Денисенко: А от з пояснень було взагалі зрозуміло, що вона 
знає, де це водоймище, що вона, в принципі, була там десь поруч? Стосовно 
свідків, теж мені цікаво, кого вони, крім чоловіка, що був затриманий з нею, 
представили? Чи це був єдиний свідок слідства?

1 Закон «Про Державне бюро розслідувань» набрав чинності – Бюро утворене, призначене його керів-
ництво, проте повноцінно здійснювати свою діяльність, як очікується, Бюро почне восени 2018 року.
2 Передбачений статтею 47 Кримінально-процесуального кодексу механізм призначення захисника 
за рахунок держави був малоефективним. Згідно з цим механізмом, у разі відсутності у підозрюваного, 
обвинуваченого чи підсудного можливості самостійно залучити захисника, особа, яка провадить дізнан-
ня чи слідчий могли самі призначити захисника через адвокатське об’єднання. Такі широкі процесуальні 
можливості відповідальних посадових осіб в поєднанні з іншими негативними факторами створювали 
серйозні загрози для ефективного захисту вразливих категорій осіб у кримінальному процесі.
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Олександр Шадрін: Вона не заперечувала, що бувала на тому водойми-
щі. Вона дійсно була там з імовірним вбитим, але за кілька місяців до того, як 
це сталося. Ключовий документ слідства про час смерті був дуже недбало 
складений. У протоколі огляду місця події не була заміряна ні температура 
водоймища, ні температура повітря, ні температура трупу. Висновки експерта 
щодо часу смерті – 24-48 годин з виявлення цього трупу – є необгрунтованими. 
Була витребувана довідка з гідрометцентру, де були зазначені температурні 
показники водоймищ Харкова в той період. Однак саме у цьому водоймищі 
ніхто воду не заміряв. Висновок є надто приблизним. У поясненнях після явки 
з повинною навіть було намальовано ескіз ножа, яким начебто наносились 
тілесні ушкодження. Було написано нею: «Ескіз ножа з моїх слів намальовано 
правильно». Потім було відтворення обстановки подій. У ході відтворення вона 
начебто показувала місце, куди викинула цей ніж, а потім усміхнений водолаз 
показує, що знайшов цей ніж, начебто саме там, де він і був викинутий. У біль-
шості кримінальних проваджень такої доказової бази в принципі достатньо, 
щоб був висновок експерта, що, можливо, поранення були завдані саме цим 
ножем. Такої доказової бази достатньо, щоб підозрювану особу потім років 
на 10 позбавити волі. У першому розгляді провадження суд начебто якийсь 
компроміс знайшов між обвинуваченням і захистом. Перекваліфікував дії 
на статтю 118 Кримінального кодексу – умисне вбивство при перевищенні 
меж необхідної оборони і надавши строк 2 роки позбавлення волі. Однак цей 
вирок не був обґрунтований відповідними доказами.

Лариса Денисенко: А в суді вона підтверджувала версію слідства стосовно 
того, що вона оборонялася від цього чоловіка і через це завдала йому шкоди 
ножем?

Олександр Шадрін: Ні, вона не визнавала себе винуватою, незважаючи 
на тиск, який чинив суд, підштовхуючи її до цих дій. Суд під час перебування 
в кімнаті для нарад, виносячи вирок, перекваліфікував сам. Він взяв за основу 
покази, які вона надавала на досудовому розслідуванні, і подумав, що це схоже 
на перевищення меж необхідної оборони. Два роки позбавлення волі – це 
вже краще ніж від 7 до 15. І це якийсь, мабуть, компроміс із совістю певних 
осіб. Слід зазначити, що прокуратуру цей вирок, в принципі, влаштував, вони 
його не оскаржували.

Лариса Денисенко: У їхньому розумінні це закриття заправи.
Олександр Шадрін: Однак потерпіла у справі, яка була матір’ю начебто 

вбитого, не погодилась і сказала: «Як це – за вбивство мого сина лише два 
роки?» Ми також намагалися доводити, що засуджена невинувата. Подали 
апеляційну скаргу. Вирок скасували і подали на новий судовий розгляд, під 
час нового розгляду вже був винесений виправдальний вирок. Суд зазначив, 
що хоча КПК 1960 року не передбачав, що за частиною першою статті 115 
необхідна обов’язкова участь захисника, однак є практика Європейскього 
суду з прав людини (справи «Замфереско проти України», «Єременко проти 
України», «Гриненко проти України»), де суд, розтлумачив статтю 6 Конвенції з 
прав людини і основних свобод3, сказав, що за такою категорією справ повинне 

3 Стаття 6 Конвенції визначає право на справедливий суд, в тому числі захищати себе особисто чи вико-
ристовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або – за браком достатніх коштів 
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бути забезпечене право на вільний вибір захисника. Захисник мав бути наданий 
до першого допиту. Хоча це право не є абсолютним, однак відмова від захис-
ника має бути у його присутності. Ці правила вже є в новому КПК, але цікаво, 
що суд застосував їх і до цієї справи. Суд поставився критично до ножа, який 
був вилучений, піддавши сумніву те, чи було це знаряддям вбивства, оскільки 
з моменту вилучення до призначення відповідних експертиз пройшло 38 днів. 
Також суд звернув увагу на те, яким чином після відтворення обставин події 
(це було зазначено в кінці протоколу) поняті і учасники слідчої дії проїхали 
в орган досудового слідства для складання протоколу, а вже через 2 хвилини з 
цими ж понятими проводився огляд місця події з водолазами, які за відсутності 
обвинуваченої знайшоли якийсь ніж. Тобто є істотні суперечності в цих доказах.

Лариса Денисенко: Таке враження, що вони понятих за собою водили і 
не відпускали ні на мить. На всіх слідчих діях присутні ті самі люди, я правильно 
розумію?

Олександр Шадрін: І як поняті, які поїхали до органу досудового слідства, 
одночасно опинилися на березі? У двох місцях одночасно? Це є незрозумілим. 
Суд відповідні докази визнав недопустимими.

Лариса Денисенко: А скільки часу виправдана жінка була позбавлена волі? 
І чи є сенс подавати відповідну заяву до Європейського суду з прав людини, 
стосовно того, що вона втратила за цей час дитину?

Олександр Шадрін: У цій справі ми домоглися виправдального вироку. Під 
час використання національних засобів захисту, тобто отримавши цей вирок, 
вона перестала бути жертвою, згідно зі статтею 6 Конвенції про захист прав 
і основоположних свобод людини. Тому за цією статтею неприйнятною буде 
скарга до Європейського суду з прав людини. Її звільнили з-під варти у серпні 
2014 року. Згідно зі статтями 3 і 13 Конвенції1, можливо, будуть констатовані 
відповідні порушення.

Лариса Денисенко: Дякую, Олександре. Я нагадую, що ми перебуваємо 
у Харкові і представляли живу історію клієнтки адвоката Олександра Шадріна. 
Почувайтеся захищеними!

для оплати юридичної допомоги захисника – одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають 
інтереси правосуддя.
1 Стаття 3 Конвенції встановлює абсолютну заборону катувань (нікого не може бути піддано катуванню 
або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню), а стаття 13 встановлює 
право на ефективний засіб юридичного захисту (кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було 
порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке 
порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження). 



Ген справедливості

105

Як відстоювати права осіб у місцях позбавлення волі? – 
поради адвоката 
11 лютого 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. 
Ми гостюємо у Харкові, і сьогодні з адвокатом Романом 
Клименком будемо фокусуватися на наданні медичної 
допомоги. Ви можете представити справу, стосовно котрої 
ми почнемо цю розмову? Стосовно одного безхатченка, 
котрий зазнав багато хвороб і принижень під час того, як 
розслідувалася його справа.

Роман Клименко: Мой клиент, в настоящее время, 
действительно бездомный. Хотя когда это начиналось и он 

попал в поле зрения правоохранительных органов, у него была и прописка, 
и реальное жилье. Но так получилось, что он еще в 2012 году попал в поле 
зрения правоохранительных органов. В трех райотделах Харькова на него 
были заведены дела. В одном – незаконное хранение огнестрельного оружия, 
в другом – наркотики, в третьем – несколько эпизодов краж. По всем этим делам 
он находился под подпиской о невыезде (это все начиналось еще при действии 
прежнего Кодекса2). Не считали его таким опасным для того, чтобы содержать 
под стражей. Впоследствии он поехал на заработки в область, обморозил ноги. 
У него удалили сначала пальцы, потом началась гангрена, и ему удалили ступни. 
В итоге он, фактически, только на пятках ходит. В это время шло дело по той 
статье, в котором я принимал участие – это незаконное ношение огнестрель-
ного оружия. А тогда, когда вступил в силу новый Уголовный процесуальный 
кодекс, рассматривалось дело ещё по старому кодексу. В суд он не являлся, 
потому что находился в больнице. После больницы его забрала к себе сестра, 
и его не могли найти по месту жительства. Его объявили в розыск, изменили 
меру пресечения, но, тем не менее, поскольку не могли найти, отправили дело 
на дополнительное расследование. При дополнительном расследовании 
сотрудники милиции установили его место нахождения, задержали, и встал 
вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. 
Когда его доставили в суд, выяснилось, что у него еще вдобавок ко всему 
открытая форма туберкулеза. Интересно было, когда защитника не поставили 
в известность вообще. Когда я вхожу в зал судебного заседания, все, кроме 
меня, были в марлевых повязках.

Лариса Денисенко: А ви перед тим з ним вже звичайно спілкувались?
Роман Клименко: Да, я общался, но тогда еще не ему, ни нам не было 

известно, что у него открытая форма туберкулеза. Это стало известно, когда 
его после подписания протокола повезли в ИВС, сделали флюорографию 
и в итоге ИВС отказался его принимать.

2 Ідеться про Кримінально-процесуальний кодекс України, що діяв із 1961 року та втратив чинність 
19.11.2012, коли набув чинності новий Кримінальний процесуальний кодекс України.
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Лариса Денисенко: Чому вони вирішили робити йому флюорографію? 
Людина кашляла дуже сильно? Чому виникла така потреба проводити саме 
цей аналіз?

Роман Клименко: Данная инструкция прописана в процедурах по изо-
лятору временного содержания1.

Лариса Денисенко: Як я розумію, якщо повертатися до вашого клієнта, 
коли дізналися, що у нього відкрита форма туберкульозу, все одно він не був 
ізольований, а був поміщений з іншими затриманими?

Роман Клименко: Да. Более того, в следственном изоляторе нет условий 
ни для лечения, ни для диагностики этого. Тогда я начал писать запросы, 
чем и как его лечат, какое состояние здоровья. Его отвезли в одно из учреждений 
исполнения наказаний, которое специализируется на содержании больных 
туберкулезом. Там сделали анализы, даже какое-то первичное лечение предо-
ставили, но все равно его после этого вернули в СИЗО, поскольку он должен 
был предстать перед судом.

Лариса Денисенко: А от за цей час, поки робили аналізи (скільки взагалі 
часу це тривало?), скільки людей вступало з ним в контакт?

Роман Клименко: Я не могу сказать, но в камерах содержится 8, 15 человек.
Лариса Денисенко: Людина з відсутніми ступнями ніг, її можна вважати 

людиною з інвалідністю?
Роман Клименко: К сожалению, у нас законодатель считает инвалидом 

только тогда, когда получит юридическое подтверждение. Как я не пытался 
доказывать то, что человек без ступней, он ограничен в передвижении, и довод 
стороны обвинения о том, что он может скрыться все-таки является абсурдным …

Лариса Денисенко: А чим вони це підкріплювали?
Роман Клименко: Хоть у него и есть только пятки, он передвигается. 

У нас до того дошло, что я в суде попросил его снять обувь и показать. И он 
показал эти культи ног. Все равно мерой пресечения было избрано содержа-
ние под стражей. Несмотря на то, что вначале было установлено незаконное 
задержание, но мера пресечения была избрана. То есть суд признал мою 
жалобу о незаконности задержания по постановлению суда по старому кодексу, 
но избрал меру пресечения в виде содержания под старжей. Такое Соломо-
ново решение – и удовлетворить жалобу адвоката о незаконном содержании, 
и удовлетворить ходатайство следователя.

Лариса Денисенко: Де ваш клієнт утримувався після того?
Роман Клименко: В следственном изоляторе. На запросы адвоката изо-

лятор ответил, что у них нет условий для отдельного содержания. Его даже 
не держали в медсанчасти, его держали в камере.

Лариса Денисенко: Можуть, припустимо, люди, які перебувають в одному 
приміщенні з людиною, яка вражена туберкульозом, скаржитися на це? Кому 
скаржитися? Це ж порушення утримання затриманих і поставлення в небезпеку 
життя багатьох людей. Наскільки взагалі можна говорити про надання медичної 
допомоги, коли людину з такими проблемами затримують?

1 Ідеться про Правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої 
служби України, затверджені наказом Міністерства юстиції від 18 березня 2013 р. № 460/5. Згідно з цими 
Правилами хворі на туберкульоз мають утримуватися окремо і навіть користуватися окремими прогулян-
ковими дворами та бібліотеками.
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Роман Клименко: К сожалению, изоляторы не сильно реагируют на состоя-
ние здоровья. Стараются давать отписки, что все нормально. Ни разу не встречал, 
чтобы изолятор написал, что кто-то очень болен, и его не могут там надлежа-
щим образом лечить. Мы можем настаивать на том, чтобы привести другого, 
альтернативного, врача, но в ситуации с бесплатной правовой помощью это 
проблематично, потому что попросить врача прийти в следственный изолятор 
бесплатно – проблематично.

Лариса Денисенко: Якщо в людини виявляється хвороба, коли вона 
вже перебуває там, або хронічне захворювання, або захворювання, яке потребує 
системного лікування, як людину загалом забезпечують ліками?

Роман Клименко: Учреждения исполнения наказания финансируются 
за счет бюджета. В моей практике было такое, когда звонили сотрудники 
следственного изолятора и просили принести больной какие-то лекарства.

Лариса Денисенко: А якщо говорити про лінію поведінки людини, котра 
потребує медичної допомоги, то які вона має писати заяви у такому стані і 
що має робити адвокат, щоб вирівняти цю ситуацію?

Роман Клименко: Есть обширный круг, куда можно писать, за места-
ми содержания надзирает прокурор. Алгоритм такой: сначала начальнику 
следственного изолятора; если это не помогает – значит прокурору, который 
осуществляет надзор. Параллельно нужно приводить врачей и настаивать 
на диагностике и лечении. Сейчас частые визиты стали делать представители 
ОБСЕ и Красного Креста.

Лариса Денисенко: Повертаючись до вашого клієнта, чим завершилась 
ця історія?

Роман Клименко: В том случае, где его привлекали за огнестрельное оружие, 
были недостатки экспертизы, и можно было спорить, что это действительно 
пригодное огнестрельное оружие. Было принято решение совместно с клиентом, 
поскольку у нас была возможность – в случае его признательных показаний, 
полного признания вины – освобождения его от наказания с испытательным 
сроком. И таким образом получить право на жизнь. Либо человек выйдет 
сегодня в зале суда и получит доступ к медицинской помощи, либо он будет 
доказывать свою невиновность в условиях следственного изолятора, и сколько 
он будет доказывать свою невиновность и будет ли он жить…

Лариса Денисенко: А є якісь механізми відшкодування шкоди, яка завдана 
здоров’ю, після того, як людина перебувала в таких умовах. Навіть вийшовши 
на свободу і маючи за плечима вироки і судимість, чи є якийсь сенс подавати 
в суд на представників держави, які не дали права людині на гідне ставлення?

Роман Клименко: Теоретически – да. На законодательном уровне есть 
ответственность учреждения. Но мне неизвестны случаи, когда люди, получив-
шие заболевания, получали компенсацию. В моей практике такого не было, 
в европейских судах такое, конечно, присутствует. Но пока мы сами не будем 
создавать такую практику, ее и не будет. Я бы рекомендовал, все равно, обра-
щаться – под лежачий камень вода не течет.

Лариса Денисенко: Хотіла ще поговорити про примусові заходи медичного 
характеру. Які виникають проблеми з цією тематикою?
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Роман Клименко: Не совсем урегулировано в законодательном плане. 
Если человек невменяемый – он не подлежит наказанию. Его нельзя судить – 
его нужно лечить. Есть категория дел, где обращаются с ходатайством, где 
обращаются о применении мер медицинского характера в виде принудитель-
ного лечения заключенного. Вместо того, чтобы получить приговор суда, его 
помещают в психиатрическую клинику, где он получает лечение. Раз в полгода 
собирается комиссия, последующее продление нужно санкционировать 
судом. Врачебная комиссия дает заключение, нуждается ли он в дальнейшем 
лечении. На мой взгляд, это не совсем правильно, и оставляет механизмы 
для каких-то злоупотреблений. Медицинские учреждения финансируются 
в зависимости от того количества больных, которые у них есть. И чисто тео-
ретически сама психиатрическая больница заинтересована в том, чтобы в ней 
в отделении, которое занимается принудительным лечением, находились боль-
ные, и чтобы их было как можно больше. То есть, возможны злоупотребления. 
Врачебная комиссия – это не заключение судебно-медицинской экспертизы, 
где судебный эксперт несет уголовную ответственность за заведомо ложные 
экспертные заключения.

Лариса Денисенко: Наскільки я розумію, це, в принципі, комісія, яка 
робить попередні висновки, це ті ж самі лікарі, які працюють в цьому закладі?

Роман Клименко: Конечно. В комиссию обязательно входит лечащий врач. 
На мой взгляд, было бы целесообразнее поручить проведение какой-то неза-
висимой экспертной комиссии.

Лариса Денисенко: А це можна вирішити за допомогою внесення відповід-
них змін до законодавчих актів? Якщо так, то що можна змінити в цьому сенсі?

Роман Клименко: По кодексу сейчас предусмотрено, что врачебная 
комиссия даёт заключение на основе этого учреждения. Если там предусмотреть 
обязательное проведение судебно-медицинской экспертизы, я думаю, что это 
было бы справедливо. Даже суд не может обеспечить надлежащий контроль 
в таком случае, потому что заключение врачебной комиссии, которое присылают 
из психиатрической больницы, говорит, что клиент не контактен, опасен, его 
привезти невозможно. Поэтому суд вынужден рассматривать дело в его отсут-
ствие. Нет никакой гарантии, что это не действует, как при Советском Союзе, 
когда можно было поместить в психиатрическую больницу человека навечно.

Лариса Денисенко: Адвокат ніяк не може втрутитись в цей процес? Бути 
присутнім під час того, як комісія працює?

Роман Клименко: Я ставил вопрос перед судом о том, что этого недоста-
точно. Однако суд сказал, что в законе написано, что это – врачебная комиссия, 
и значит врачебной комиссии для суда достаточно. Если бы это была защита 
не по назначению, тогда он, возможно, и мог бы присутствовать при врачебном 
осмотре. Но адвокат центра бесплатной вторичной правовой помощи в данном 
случае ограничен в таких возможностях.

Лариса Денисенко: Про надання медичної допомоги під час затримання. 
Якщо людина потребує невідкладної медичної допомоги, в який спосіб це 
можна забезпечити і як?

Роман Клименко: Требовать вызвать «скорую помощь». В моей практике 
было, что проводили одновременный допрос двух подозреваемых в изоляторе 
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временного содержания. Одному из них было плохо. Мы настояли на вызове 
скорой помощи. В протоколе отразили, что объявлен перерыв для вызова 
«скорой», вызвали. «Скорая» приехала, осмотрела и оказала помощь. После 
этого мы продолжали допрос, клиент был не против.

Лариса Денисенко: А взагалі процесуальне законодавство зобов’язує 
слідчого реагувати на подібні прохання затриманих?

Роман Клименко: Да. У подозреваемого в обвинении есть всегда право 
отказаться от проведения какого-либо следственного действия. Он всегда 
может сказать: «Я не хочу отвечать на вопросы». Избирая меру пресечения, 
связанную с ограничением передвижения, государство берет на себя ответ-
ственность за жизнь и здоровье данного человека. Если с человеком случилось 
что-то на улице, то человек сам виноват. Если сердечный приступ случился 
в местах заключения либо в кабинете у следователя – отвечать будет следова-
тель. В принципе никто не игнорирует данные случаи. Если человек заявляет, 
что ему плохо, и он просит вызвать «скорую помощь», я не встречал еще случаев, 
когда в такой помощи отказывали.

Лариса Денисенко: Дякую, Романе. Я нагадую слухачам «Громадського 
радіо»: в ефірі була програма «Ген справедливості». Ми гостюємо у Харкові і 
мали бесіду з адвокатом Романом Клименком. Ми розкривали таке питання, 
як медична допомога. Почувайтеся захищеними!
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Судові експертизи: що треба знати
18 лютого 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. 
Ми продовжуємо цикл програм, присвячених доступу 
до правосуддя і функціонуванню системи безоплатної 
правової допомоги. Ми гостюємо у Харкові, моя гостя – 
адвокатка системи безоплатної правової допомоги Марина 
Старовойтова. Сьогодні ми будемо говорити про судові 
експертизи. Аби уявити, одразу питання: що таке судово-ме-
дична експертиза, у який спосіб і як вона призначається? 
Які її різновиди? Можете про це деальніше розповісти?

Марина Старовойтова: Судово-медична експертиза потрібна, щоб експерт 
нам відповів на окремі запитання, якщо ми не володіємо спеціальними знан-
нями. Крім того, в деяких справах, наприклад, стосовно тілесних ушкоджень, 
експертиза вкрай потрібна, і вона є обов’язковою, бо тільки вона встановлює 
ступінь тяжкості того чи іншого тілесного ушкодження. Крім того, експертиза 
потрібна, коли ми досліджуємо якісь об’єкти, коли є речові докази, які потребують 
додаткових досліджень. Існують різновиди такої експертизи: судово-медична 
експертиза тілесних ушкоджень живих осіб, судово-медична експертиза трупів, 
також є токсикологічна експертиза та інші.

Лариса Денисенко: Хто має право її проводити?
Марина Старовойтова: Експертна установа, сертифіковані експерти, які 

внесені до єдиної бази даних експертів.
Лариса Денисенко: У який спосіб вона призначається?
Марина Старовойтова: У нашому кримінальному процесі визначена 

змагальність і рівність сторін, але саме в цьому випадку, сторона захисту 
позбавлена можливості сама робити експертизу і призначати проведення 
експертизи, в той час як сторона обвинувачення має право призначити і прове-
сти. Сторона ж захисту або потерпілий має право лише ініціювати проведення 
експертизи. Тобто запросити дозвіл суду, прокурора, слідчого. І отримати 
або дозвіл на проведення експертизи, або відмову в її проведенні.

Лариса Денисенко: А чим обґрунтовуються відмови?
Марина Старовойтова: Відмова має бути обґрунтована, дана відмова 

оскаржується безпосередньо з рішенням по справі. Якщо ми заявляємо кло-
потання щодо проведення експертизи на стадії досудового розслідування, 
то таку відмову можна оскаржити лише в судовому засіданні. Або оскаржити як 
бездіяльність слідчого, коли він нам не відповідає на наше клопотання. Коли ж 
на судовому засіданні – то відмова судді в проведенні експертизи оскаржується 
вже в апеляційному порядку, зокрема, з усім рішенням суду по даній справі. 
Але є вихід з цієї ситуації: оскільки клопотання щодо проведення експертизи 
можна подавати протягом всього процесу, то якщо нам навіть відмовили 
в задоволенні даного клопотання – можна підготуватися і підготувати ще кло-
потання, обґрунтувати додатково і подати ще раз. Може бути необмежена 
кількість клопотань. Але, краще за все, клопотання добре обґрунтувати, тому 
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що часто це розгладається як спроба затягування часу. Якщо адвокат добре 
обґрунтує це клопотання, то експертизу, як правило, призначають. Я обґрун-
товую необхідністю всебічного розгляду справи по суті, задля встановлення 
всіх можливих обставин у справі. І я зазначаю, які відомості ми можемо отри-
мати в результаті проведення експертизи. Я спираюся на Закон «Про судову 
експертизу», на порядок проведення експертизи, додаю до клопотання наказ 
№ 6 МОЗу, яким регламентовано цей порядок1, де зазначаю, на підставі чого 
я вимагаю провести цю експертизу. Справа в тому, що в Кримінальному про-
цесуальному кодексі не зазначено, що існують різновиди експертиз, такі як 
первинна, додаткова, повторна, комісійна.

Лариса Денисенко: А можете детальніше зупинитися на кожному з цих 
різновидів? Навіщо вони потрібні, в чому різниця полягає?

Марина Старовойтова: Первинна експертиза – це експертиза, на основі 
якої вже встановлені якісь обставини по справі: чи легкі тілесні ушкодження, чи 
будь-які обставини, встановлені експертизою. Коли ми бачимо, що дана експер-
тиза є неповною, якщо були неповні дані, були надані невідповідні документи, 
то призначається додаткова. Хоча експерт, за законом, за згаданим наказом 
№ 6, якщо йому не вистачає якоїсь інформації, повинен написати і витребувати, 
щоб йому її надали. Але експерти вказують, що ці дані не були надані, а отже 
ми не можемо отримати відповідь на певне питання.

Додаткову експертизу виконує саме той експерт, який виконував первинну 
експертизу. І вона є додатком до первинної експертизи. Тобто, первинна не запе-
речується в повному обсязі, а до неї додаються певні обставини, визначені 
додатковою експертизою.

Є повторна експертиза. Вона проводиться тільки іншим експертом і від-
повідає на поставленні питання. Своїми висновками вона може суперечити 
висновкам первинної експертизи. Вона не є додатком і може встановити нові 
обставини по справі.

Крім того, є ще комісійна експертиза. Ця експертиза проводиться комісі-
єю – залучаються фахівці різних галузей і знань. Вона може бути призначена 
у разі, коли була проведена первинна експертиза. Був викликаний для допиту 
експерт і експерт у суді вже пояснює, що не володіє знаннями в певній галузі, 
тому не може відповісти на поставлені запитання. Коли він не може відповісти 
на якісь питання, На цій підставі захисник може ініціювати проведення комі-
сійної експертизи і поставити ті питання, на які експерт не зміг дати відповіді.

Лариса Денисенко: Давайте зупинимось на такій темі, котру часто підіймають 
ЗМІ, стосовно підпорядкованості експертної установи тому чи іншому органу.

Марина Старовойтова: Коли ми ініціюємо призначення експертизи, ми 
маємо право вказувати ту установу, яка буде проводити ту чи іншу експерти-
зу. Коли ж експертиза вже проведена у справі, і нам сторона обвинувачення 
відкриває матеріали досудового розслідування для ознайомлення, ми бачимо, 
що була експертиза проведена, і перше, що робить адвокат – дізнається, чи вне-
сений експерт до реєстру експертів, чи він атестований і сертифікований. Існує 
єдиний реєстр експертів. Доступ вільний, він знаходиться на сайті Міністерства 

1 Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена наказом Міністерства охорони 
здоров’я від 17 січня 1995 р. № 6.
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юстиції. Захисник перевіряє: можливо, цей експерт наразі вже не атестова-
ний чи, можливо, він не має права робити дане експертне дослідження. Крім 
того, в цьому реєстрі зазначається спеціалізація експерта. В експертів вузька 
спеціалізація. Якщо експерт працює в певній галузі знань, він не може бути екс-
пертом в іншій. Є ще пряма заборона, вона є у КПК у статті 69, в частині другій, 
де зазначено, що експертом не може бути особа, яка в певній мірі підпорядко-
вується одній зі сторін даного провадження. Тобто, якщо це експертна установа 
МВС і орган досудового розслідування – МВС, то законом це заборонено. Але 
при встановленні даного факту треба викликати для допиту даного експерта 
і запитати в нього, ким він працює, на якій посаді. У мене в практиці був такий 
випадок, коли я запросила експерта на допит, суд задовольнив моє клопотання. 
При допиті я поставила перше питання: «На якій посаді ви працюєте?» Мені 
відповіли, що штатним експертом райвідділку. Наступне запитання: «Скільки 
років ви працюєте на цій посаді, і чому не заявили самовідвід, оскільки це 
суперечить статті 69, частині другій КПК1?». На що експерт зовсім не змогла 
відповісти. Сторона обвинувачення почала шукати і читати, що ж це за стаття. 
В цьому випадку суд зазначив у вироці, що експерт працювала на посаді штат-
ного експерта, і коли визнавав доказ експертизи, то не поставив його доказом 
по справі. Але для нашого судочинства саме цього фактору недостатньо – задля 
визнання такого доказу як експертиза недопустимим доказом тільки на цій 
підставі. Наприклад, з мого досвіду, даний експерт зробив експертизу менш, 
ніж за 4 години (повинен був, за методичними рекомендаціями, – за 10 годин). 
Я встановила ці дані, запитала в експерта, який її робочий час, як вона працює. 
Вона вказала свій робочий час. Я запитала, чи дозволяє її кваліфікація зробити 
цю експертизу менше, ніж за 10 годин. Вона відповіла, що не дозволяє. З цього 
вдалося зробити висновок, що фізично вона не могла виконати це експертне 
дослідження протягом менше ніж 4 годин. Тому воно було визнано недійсним, 
і доказ не допустили до розгляду.

Лариса Денисенко: А які ще є правозастосовчі пастки, на котрі треба 
звертати увагу у випадках експертиз?

Марина Старовойтова: Згідно з наказом № 6 і всіма нормативними доку-
ментами, експертний висновок має бути обґрунтований, не повинен суперечити 
сам собі, вступна і заключна частини не мають суперечити одна одній. Але 
на практиці бувають такі випадки, коли експерт встановлює деякі обставини 
невідомо з чого. Наприклад, при встановленні тяжкості тілесних ушкоджень 
експерт вказує, що ушкодження громадянином Івановим були такі: забій – легке 
тілесне ушкодження, ще один забій – теж легке тілесне ушкодження. Далі вказує 
перелом одного ребра – легке ушкодження, але через те, що був довготрива-
лий розлад здоров’я, то це вже тілесні ушкодження середньої важкості. Коли 
я ознайомилася з цим висновком експерта, то не зрозуміла, на підставі чого 
він це встановив, оскільки не вказано, скільки лікувалася особа. Треба більше 
21 дня лікуватися, щоб отримати висновок про середню тяжкість ушкоджень. 
Я запитала експерта, на підставі чого він встановив, що це саме середньої 
тяжкості тілесні ушкодження. Експерт не зміг відповісти на це питання, тому 

1 Ця норма Кодексу встановлює, що особи, які перебувають у службовій або іншій залежності від сторін 
кримінального провадження або потерпілого, не можуть бути експертами.
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була призначена повторна експертиза. На повторній експертизі з’ясувалося, 
що перелом ребра неможливо було побачити, оскільки знімок засвічений.

Лариса Денисенко: А загалом експертизи – це платне задоволення?
Марина Старовойтова: Є експертизи платні, а є експертизи, які прово-

дяться за державний рахунок, і в разі потреби експерт, зокрема, у кримінальних 
провадженнях, надсилає розрахунок своїх експертогодин і вираховує вартість 
цієї експертизи, потім вже з вироком вартість стягується в дохід держави. 
Тобто, вони отримують державне фінансування, і вже потім з вироком вартість 
стягується в дохід держави, і держава знову надає фінансування. Не дохід 
експертної установи, оскільки раніше помилково суди стягували на рахунок 
експертної установи. Але експертна установа встановила, що вона має дер-
жавне фінансування.

Лариса Денисенко: А платні експертизи це взагалі які? Що це може бути?
Марина Старовойтова: Платні експертизи – товарознавчі. Судово-медичні 

експертизи у нас неплатні. А технічна експертиза, почеркознавча, токсиколо-
гічна – у цивільному процесі багато експертиз, вони проводяться за рахунок 
особи, яка призначає. Є такі експертизи, які можна замовити, бо сплачує 
у цивільному процесі сторона, яка замовляє експертизу.

Лариса Денисенко: А наскільки суди зважають на висновки експертів?
Марина Старовойтова: За законодавством, висновок експерта не повинен 

мати вирішального значення, він оцінюється з урахуванням інших обставин 
по справі та інших доказів. Якщо він суперечить іншим доказам – то на розсуд 
суду. У такому разі його можна не брати до уваги, тобто він не має вирішального 
значення. Це зазначено у статті 101 КПК України.

Лариса Денисенко: А бувають такі моменти, коли одна зі сторін зловживає 
затягуванням процесу призначенням і проведенням експертиз?

Марина Старовойтова: Експертизи призначають у справах і для затягування 
процесу розгляду справи, оскільки відмова така пішла у суддів. Саме для затя-
гування часу призначається надскладна експертиза. І в цивільному процесі 
є такі експертизи, які можуть проводитись 9 місяців. На цей час зупиняється 
провадження по справі. Протягом цього часу експерт має право додатково 
витребувати якісь документи і продовжити строк цієї експертизи. У мене наразі 
проводиться судово-хімічна експертиза в цивільній справі, у якій визначається 
строк давності складання документу. І при цій експертизі зразок буде знівечено 
і його неможливо буде відтворити у первинному вигляді, оскільки він буде 
оброблений хімічними засобами. Але ми можемо встановити давність цього 
документа, чи був підпис поставлений раніше чи пізніше та інші необхідні 
нам дані. Бо в цій справі дві людини на час розгляду справи по суті вже були 
померлими, і ніхто не може встановити, чи відбувся між ними правочин, чи 
ні. Є письмовий документ (там стоїть підпис однієї з осіб), за яким одна особа 
передає іншій велику суму. Цей документ виконаний технічними засобами і 
стоїть тільки підпис. Треба розуміти, що цей документ було створено в один 
момент, і нанесено і текст, і підпис. І необхідно встановити давність цього 
документа, бо, можливо, його вчора лише виготовили. Графологічна експертиза 
вказала, що підпис справжній і належав померлому. Співвідношення тексту і 
підпису – це дуже складне експертне дослідження.
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Лариса Денисенко: А з якою точністю це може відбутися?
Марина Старовойтова: Експерт вказує точність, до якоїсь кількості від-

сотків. У цьому випадку іншого вже неможливо зробити. Ще важливий факт: 
якщо ви замовляєте експертизу, то треба дізнатися, яка саме установа може 
зробити даний вид експертизи.

Лариса Денисенко: Як це можна з’ясувати самотужки?
Марина Старовойтова: У всіх установ є сайти, де можна навіть дізнатися 

цінову політику. Вони публікують часто перелік питань, які можна поставити 
в даній експертизі експерту. Якщо ми ставимо неправильне запитання, то можемо 
отримати відповідь, яка нікого не влаштує.

Лариса Денисенко: Які експертизи обов’язково треба замовляти?
Марина Старовойтова: Наприклад, коли ми маємо якийсь письмовий 

документ і у нас немає відомостей, чи справді людина підписувала. Це треба 
довести, наприклад, за допомогою почеркознавчої експертизи.

Лариса Денисенко: Хто відповідає за збереженість документів?
Марина Старовойтова: Експерт навіть попереджає, що в процесі дослі-

дження може знищити цей документ. Суд збирається з усіма учасниками 
провадження і з’ясовує: що важливіше – дізнатися результат експертизи чи 
зберегти документ, можливо, задля інших досліджень.

Лариса Денисенко: А виникають казуси з судово-медичною експертизою 
і які?

Марина Старовойтова: Казуси з експертизами відбувалися протягом 
всієї моєї діяльності. Жоден з адвокатів не цікавився, а звідки на експертне 
дослідження прибувають докази. Яким чином вони направляються слідчому 
на досудове розслідування і направляються на експертизу. Наприклад, яким 
чином вилучаються відбитки пальців затриманої особи. У мене був випадок, 
коли мого підзахисного, коли він ще не був підозрюваним, попрохали перед 
повідомленням про підозру надати відбитки пальців. Я сказала, що якщо 
хочеш, то можеш надати, якщо не хочеш, то можеш їх не надавати. На що мені 
відповіли, так він же повинен. Мій клієнт не надавав відбитки пальців, і йому 
взагалі не було повідомлено про підозру. Оскільки на цих відбитках пальців 
хотіли провести порівняльну експертизу і встановити, чи він торкався якихось 
предметів, чи ні. Це є право кожної особи. Регламентується це взагалі якоюсь 
старою інструкцією, де записано, що кожна затримана особа може надавати 
відбитки пальців. Примусово відібрати їх немає можливості. Ще постає питання: 
яким чином ці відбитки пальців повинні бути направлені експерту на порів-
няльну експертизу. Якщо ми дивимось, що в нас є порівняльна експертиза, 
встановлена експертом стосовно відбитка пальця на предметі і відбитка пальця 
на карті, то ми спершу повинні поставити питання: яким чином карта потрапила 
до експерта, яким чином на карту були відібрані ці відбитки, ким вони були 
відібрані, чи з власної волі особа їх надавала. Якщо не буде цього законного 
ланцюжка, то результати експертизи не можуть відігравати важливої ролі. Також 
треба при допиті експерта у суді запитувати про те, в якому вигляді і в якому 
стані були направлені експерту на дослідження зразки. Наприклад, крові. 
У мене був випадок, коли на таке питання експерт токсиколог відповів, що як 
завжди – ні в якому, і що він взагалі не мав проводити даний вид експертизи. 
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Оскільки кров має бути відповідним чином збережена з реагентами, поставлена 
і зберігатися у відповідному місці, і при певній температурі. А оскільки зберіга-
ється кров будь-де, то на дослідження вона потрапляє зі згустками. Встановити 
щось напевне по цьому зразку неможливо. Але експерт повідомив, що зразки 
крові, інших рідин потрапляють на експертизу в неналежному вигляді. Треба 
звертати увагу і запитувати у експерта завжди, чи був належний вигляд, чи ні. 
Чи міг він в даному випадку провести дослідження, чи ні, чи повинен був одразу 
відмовитися від проведення експертного дослідження таких зразків тощо.

Лариса Денисенко: Дякую, Марино. Я прощаюся зі слухачами. Нагадую: 
в ефірі був «Ген справедливості». Про судову експертизу ми говорили сьогодні 
з адвокаткою Мариною Старовойтовою.
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Батько загиблого вимагає відновлення справедливості. 
Трагічна історія на Полтавщині
25 лютого 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі «Ген справедливості». Сьогодні ми 
будемо говорити про велику трагедію, яка стала-
ся в родині Чернушенків майже чотири роки тому. 
У дорожній катастрофі загинув син нашого героя 
Миколи Васильовича – Сергій Чернушенко. Будемо 
говорити про помилку слідства і суду. Я вітаю в студії 
батька загиблого, Миколу Васильовича. Я дякую, 
що ви знайшли сили для того, щоб з нами говорити. 
У родині залишилися батьки, а також двоє маленьких 

дітей. Давайте поговоримо про помилки слідства і суду.
Микола Чернушенко: У новорічну ніч, коли загинув син, я лікувався 

в Переяславі-Хмельницькому. Син виїхав на дорогу і зіткнувся із зустрічною 
машиною, якою керував син депутата райради. При зіткненні наш син загинув. 
Зіткнення відбулося о другій годині, ні «швидка», ні слідство не доставили 
його в морг. Він пролежав на дорозі до 9 години як збитий собака. Що робили 
з сином, нам не відомо. Чи намагались його зробити п’яним. Але відомо те, 
що «швидка допомога» Хорольсьскої центральної районної лікарні ствер-
джувала на суді, що вони привозили Волошина Сергія, який збив мого сина, 
у травматологічне відділення. Але свідки показують, що після дзвінка батьку 
про ДТП (а батько мав своє таксі, і син працював у нього), він приїхав швидко 
на місце ДТП. Завантажили сина Волошина Олега Сергійовича в автомобіль 
батька і повезли виводити з алкогольного сп’яніння. Про його алкогольне 
сп’яніння нам доповіла диспетчер підприємства таксі, що вона з Волошиним 
розпивала о 12 годині в новорічну ніч шампанське. Вона про це проінформувала 
диспетчера іншої служби, а диспетчер іншої служби про це повідомила на суді. 
Але суддя Меркушина це до уваги не взяла. На суді травматолог Хорольської 
лікарні на запитання нашої невістки, чому виявився тверезим вбивця, відпо-
вів: «Мене поставили в такі умови, що або квартира і робота, або фабрикація 
експертизи». Після похорону (2-го січня) на сходах райадміністрації я зустрів 
головного лікаря, і я його спитав, в якому стані був Волошин Сергій. Він відповів, 
що тверезим, і почав втікати. Але він не міг того казати, бо на експертизі не був 
присутнім слідчий, автоінспектор. Все робилося у закритому режимі. Всі люди, 
що бачили Волошина біля ялинки, стверджували, що він ходив з пляшкою пива 
у нетверезому стані. Батько Волошина був у мене в хаті і сказав таку фразу: 
«Експертизу синові я зробив, і ти мені нічого не зробиш». Це ж питання поставив 
йому на Хорольському суді, щоб повторив або спростував. Отримав відповідь, 
що отримаю страховку. У той же день він сказав такі слова: «На вашу сім’ю 
у мене грошей нема. Мені потрібно заплатити судді, прокурору і адвокату». 
Але ніякої реакції судді і прокурора на ці слова не було.

Лариса Денисенко: А сам він на це в суді, що вам відповів?
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Микола Чернушенко: Убивця мого сина в суді мовчав постійно. Відпо-
відав батько і адвокат. Тому на наступне засідання я був змушений запросити 
телебачення. Після цього суд почав ставитися до нас більш лояльно. Слідство 
тягнулось десь півтора року.

Лариса Денисенко: Зрештою його визнали винним?
Микола Чернушенко: Визнали і засудили на 4 роки і 10 місяців. Але відбув 

він покарання тільки 9 місяців.
Лариса Денисенко: Як сталося так, що його було амністовано?
Микола Чернушенко: У період судового слідства батько терміново звер-

нувся до адвокатів, які пояснили, що буде закон про амністію. Треба оформити 
на сина дитину, і хай суд винесе рішення про батьківство, що і було зроблено. 
Дитині на момент ДТП було 2,5 роки. Це була зовсім чужа дитина. Вони запла-
тили матері гроші, щоб вона подала в суд про визнання батьківства. Два роки 
ця дитина була Іванівна, а в період судового слідства стала Олегівна. Суддя 
Личковаха виносить рішення без проведення експертизи, згідно поданих 
заяв і без присутності сторін. Рішення винесено в закритому режимі. На судах 
про дитину ніколи не згадували, чекали амністії. У вироку суду наявність 
дитини як пом’якшувальна обставина не вказана. Все це було приховано від 
нашої родини.

Лариса Денисенко: Якщо аналізувати вік дитини і вік Олега, то виходить 
так, що він став батьком у 15 років?

Микола Чернушенко: Так. Мати цієї дитини працювала в батька диспетче-
ром. Олег на підставі батьківства вийшов за амністією. Спочатку на нього цей 
закон не діяв, бо у нього була заборгованість щодо відшкодування моральної і 
матеріальної шкоди у розмірі 200 тисяч перед родиною потерпілих. Але потім 
Верховна Рада внесла зміни до цього закону, якими цей пункт скасували. Ті 
люди, що мали заборгованість перед потерпілими, мають право на амністію. 
До цього часу виконавча служба приходить до нього, у нього майна немає. 
Він прописаний на ділянці землі в Хоролі без жодної забудови. Це зроблено 
для того, щоб в нього не було чого конфіскувати. Друга проблема у тому, що він 
не стоїть на обліку у службі зайнятості, не працює і не має ніяких доходів. Тобто, 
в нього немає що стягувати.

Лариса Денисенко: А що він говорить про те, що утримує мати-інваліда?
Микола Чернушенко: Опікунство на матір оформлено не на Волошина 

Олега, а на Волошина Андрія, на брата. Цього слідчий при розгляді не брав 
до уваги. Слідчий завернув прохання виконавчої служби про притягнення 
Волошина до відповідальності. Така гра тягнеться вже майже 4 роки.

Лариса Денисенко: От він говорить про те, що утримує мати-інваліда, 
а насправді це його брат. А чи говорить про те, що утримує малолітню дитину?

Микола Чернушенко: Довідка про склад сім’ї – співмешканець, мати, дві 
дочки, двоє дітей. Вони живуть окремо і ніякої допомоги Олег не надавав. Ця 
дитина оформлена для амністії.

Лариса Денисенко: Зараз це виглядає так, що жодної копійчини вони вам 
не виплатили і не збираються.

Микола Чернушенко: Так. Його амністовано, і працевлаштовуватися він 
не збирається.
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Лариса Денисенко: Він хоча б раз вибачився?
Микола Чернушенко: Під тиском суду він раз сказав: «Пробачте». Але це 

було перед самим вироком. Його батьки навіть намагалися зробити довідку 
про ожеледь. Але гідрометцентр не підтвердив цієї інформації. Навіть автоін-
спектор сказав про те, що був на місці, і там була ожеледь, і гідрометцентр йому 
не указ. Також Волошин каже про те, що в його сина автомобіль був несправним 
і без гальм. В експертизі вказано, що мій син не міг уникнути ДТП. Вони робили 
експертизу кілька разів, бо не були згодні. За розрахунком, у Волошина була 
швидкість не менше 100 км на годину.

Лариса Денисенко: Чого ви зараз хочете?
Микола Чернушенко: Я, як інвалід Чорнобиля і інвалід війни другої групи, 

звертаюся до системи безоплатної правової допомоги з проханням про визнання 
статусу моєї сім’ї потерпілих у цивільній справі для того, щоб я міг оскаржувати 
рішення слідчого і прокуратури. Бо вони стверджують, що не мають права 
примусити Волошина працювати, спираючись на постанову Венеціанської 
комісії. Якщо він не хоче працювати, хай вертається в заклад по відбуванню 
покарання, трудиться і виплачує хоч якісь копійки на дітей і батьків пенсіонерів. 
Дітям зараз 15 років і 5. Я за свою пенсію не в змозі їх утримувати. Мені потрібно 
лікуватися, дітям потрібне оздоровлення.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. Нагадую слухачам, що сьогодні 
в програмі «Ген справедливості» ми розмовляли з Миколою Васильовичем 
Чернушенком про трагедію, яка сталася в його родині. Микола Васильович 
не наполягає на тому, щоб винуватець загибелі його сина повернувся за ґрати, 
він хоче, щоб його онуки отримали належне виховання, а також моральну і 
матеріальну компенсацію в повному обсязі. Почувайтеся захищеними!
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Адвокатка з Івано-Франківська відстояла права свого 
незаконно звільненого клієнта
10 березня 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів 
«Громадського радіо». З вами Лариса Дени-
сенко і «Ген справедливості». Ми знаходимося 
в Івано-Франківську і ми продовжуємо цикл 
програм, присвячених доступу до правосуддя 
і роботі системи безоплатної правової допомо-
ги. Сьогодні представляємо кейс, тема якого 
поновлення на роботі. Гості студії – адвокатка 
Катерина Крамаренко і її клієнт Олександр 
Панченко. Пане Олександре, чому вас звільнили 

та чому вважаєте це звільнення незаконним?
Олександр Панченко: Керівництво шукало привід, аби мене звільнити – 

відправили на медичну комісію.
Лариса Денисенко: А чому їх не влаштовували саме ви? Тому що ви пен-

сійного віку і маєте інвалідність?
Олександр Панченко: Так, тому що я пенсійного віку та ще й інвалід 2-ї 

групи.
Лариса Денисенко: А на якій посаді ви працювали?
Олександр Панченко: Я працював сторожем – не така вже й висока посада, 

але, як бачите, це їм на заваді не стало. Відправили мене на медичну комісію 
з надією, що я її не пройду. А я пройшов! Тоді вирішили на моєму чергуванні 
спланувати крадіжку акумуляторів і звинуватити в ній мене. Але я виграв суд, 
адже це сталося не в мою зміну – моя зміна була напередодні ввечері. Однак 
роботодавець мене все одно звільнив.

Лариса Денисенко: Де саме ви працюєте?
Олександр Панченко: Працюю в АТП1 0928.
Лариса Денисенко: У вас на роботі є відеокамери?
Олександр Панченко: Так є одна. Але ці акумулятори важкі, вкрасти про-

сто так їх не можна – тільки вивозити. На камері нічого подібного немає. Тому 
вважаю звинувачення безпідставними. Я неофіційно запитав людей, хто б міг 
організувати крадіжку та підставити мене і отримав відповідь – це наш механік, 
який, до речі, чергував у той день.

Лариса Денисенко: Як вас звільняли?
Олександр Панченко: Оформили матеріали, що крадіжка сталася під 

час моєї зміни, передали їх директору і той подав наказ про моє звільнення.
Лариса Денисенко: А матеріального відшкодування не вимагали?
Олександр Панченко: Так, у наказі був пункт про матеріальне відшкоду-

вання. Але зарплатні мені півроку не виплачували. Я звернувся до директора 
і сказав, що це незаконно, попросив скасувати наказ, на що отримав відмову. 
Тому я звернувся до правової служби по допомогу.

1 Автотранспортне підприємство.
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Лариса Денисенко: Пане Олександре, а звідки ви дізналися про те, що є 
центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Олександр Панченко: Мені його порадили, і я вирішив не зволікати – 
звернувся. Я задоволений роботою своєї адвокатки: ми програли міський суд, 
але виграли апеляційний. Мене повернули на роботу, виплатили зарплатню. 
Зараз закінчую оформлювати інші документи.

Лариса Денисенко: Пані Катерино, з чого ви почали свою роботу після 
звернення до вас пана Олександра?

Катерина Крамаренко: Пан Олександр звернувся буквально у перші 
дні від початку роботи у цивільних справах Івано-франківського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги1. Питання поля-
гало в неправильному оформленні документів для звільнення: був наказ із 
доганою, а потім звільнення. Події відбувалися в липні 2015 року. Перший наказ 
про оголошення догани датується 4 березня 2015 року за нібито порушення 
трудової дисципліни. Далі був наказ від 03 липня 2015 року, яким оголосили 
вже догану чомусь із посиланням на попередній наказ, після чого звільнили 
та зобов’язали сплатити вартість викрадених речей. Фактично, відбулося 
подвійне притягнення до відповідальності за одне і те ж порушення2. Викорис-
тавши попередню догану, яка була накладена за наказом 4 березня 2015 року, 
тут за цей же проступок і звільняють. І в наказі було посилання на попередній 
наказ від березня і посилання на акт обстеження майна, який по своїй природі 
не є підставою для звільнення.

Лариса Денисенко: Хто підписав акт обстеження майна?
Катерина Крамаренко: Акт складали головний механік та особи, які відпо-

відали за транспортні засоби, зокрема, водій. Третя особа – працівник цього ж 
підприємства. Вони склали акт, яким нібито зафіксували крадіжку акумуляторів. 
Насправді ця обставина не була доведена у передбачений законом спосіб: не було 
звернення до міліції. У судовому засіданні керівництво АТП пояснило, що в них і 
так багато звернень про крадіжки майна на підприємстві, тому вирішили, що це 
безперспективно, це втрата часу. Фактично, викрадення акумуляторів – факт 
тільки на словах та на акті обстеження майна. У першій інстанції ми наголошу-
вали, що відбулося подвійне покарання за одне і те ж порушення, однак суд 
не взяв цього до уваги та відхилив позов. Проте в апеляційній інстанції всі докази 
ретельно перевірили. Виявилося, що договір про матеріальну відповідаль-
ність на ім’я Олександра Петровича не був належним чином оформлений. Усі 
посадові інструкції, які слугували для обґрунтування позиції нашого опонента, 
були оформлені на підприємство ВАТ «АТП 0928», а насправді підприємство 
вже давно реорганізоване на ПРАТ «АТП 0928». Фактично, всі документи були 
укладені із неіснуючим суб’єктом господарювання. Але найголовніше – людину 
двічі притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Лариса Денисенко: На чому концентрувався суд?

1 З 1 липня 2015 року розпочали свою діяльність 100 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. З того часу правова допомога надається всім категоріям суб’єктів відповідного права. З 1 
січня 2013 року надання правової допомоги здійснювалося через регіональні центри з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги і стосувалося, переважно, кримінального процесу.
2 Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме 
правопорушення, це є однією з конституційних гарантій.
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Катерина Крамаренко: Суд апеляційної інстанції концентрувався на дослі-
дженні обставин скоєння крадіжки акумуляторів. Неналежне оформлення 
документів з фіксування цієї крадіжки, нечітке розмежування того, хто за що від-
повідає на підприємстві, хто несе матеріальну відповідальність за ті чи інші 
матеріальні цінності на підприємстві – це було досліджено судом досить 
детально. Витребовувалися документи з АТП, і саме вже підприємство саме 
себе задокументувало у своїх же порушеннях. Усі документи, які надавалися 
до суду, доводили нашу правоту. Суд не зважав на те, що підприємство є крупним 
роботодавцем у нашому регіоні. Зважав суд на те, що підприємство допустило 
порушення, що не був зафіксований факт крадіжки, не пов’язали крадіжку і 
недодогляд Олександра Петровича, що він недовиконав свої обов’язки.

Лариса Денисенко: Чи вимагав суд чи ви відеоматеріали?
Катерина Крамаренко: Ні, суд першої інстанції послуговувався тільки 

показами свідків – працівників підприємства (заступник генерального дирек-
тора, той, хто відповідає за персонал), які від самого початку були налаштовані 
проти пана Олександра. Оскільки суд першої інстанції не послуговувався 
відеоматеріалами, то вони не можуть розглядатися судом другої інстанції. 
Олександру Петровичу було прямо сказано, що він вже досяг пенсійного віку і 
має звільнити місце для іншої людини, якій пообіцяли вже працевлаштування. 
Ніяких підстав, серйозних порушень з боку пана Олександра не було. Єдина 
його вина – досягнення пенсійного віку.

Лариса Денисенко: І це при тому, що спочатку на віковому аргументі 
не наполягали. Спочатку говорили, що він не дотримався своїх посадових 
обов’язків, і під час його чергування була здійснена крадіжка. Чи це в комплексі: 
поєднали і вік, і недбалість?

Катерина Крамаренко: Спочатку намагались звільнити і представити 
правомірність звільнення вимогами чинного законодавства, порушенням, 
крадіжками. Вже потім, коли почало з’ясовуватися, що не підтверджується 
крадіжка, вже у хід пішли закиди, щодо пенсійного віку, щодо слабкого здоров’я. 
А потім навіть звинуватили Олександра Петровича в тому, що він підкупив 
медичну комісію, щоб далі працювати. Звинувачували в судовому засіданні, 
що він приховує свою інвалідність, свої захворювання. Це вже було схоже на те, 
що в них закінчилися аргументи, і вони знаходили незрозумілі аргументи.

Лариса Денисенко: Вони, певно, збагнули, що там багато паперових 
порушень у самого підприємства. До спілкування в ефірі ви говорили, що пан 
Олександр двічі пройшов медичну комісію. Це під час судового засідання?

Катерина Крамаренко: Перед тим, як його звільнили, він пройшов медич-
ний огляд. Другий раз його змусили пройти медичний огляд згідно з рішенням 
суду, коли відбувся суд апеляційної інстанції і перед поновленням на роботу. 
Виходить, що за 7-8 місяців людина двічі пройшла медичну комісію. Є висновок, 
що він здатний працювати і виконувати обов’язки сторожа. Так і зазначено 
в медичному акті. Але це тільки викликало хвилю обурення з боку керівництва 
підприємства і звинувачення в тому, що ми підкупили медичну комісію.

Лариса Денисенко: На чому це базувалося?
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Катерина Крамаренко: Якщо ви хочете поновитися, ви вдаєтеся до будь-
яких заходів – так вони стверджували. Вони чомусь вважали, що всі заходи, 
до яких ми вдаємося з Олександром Петровичем, незаконні.

Олександр Панченко: Коли я вдруге проходив медкомісію, керівництво 
АТП відправило на неї замдиректора і юриста АТП, щоб вони були присутні.

Катерина Крамаренко: Це зараз з’ясувався факт присутності керівництва 
підприємства на медкомісії. Це явне перевищення повноважень і порушення 
прав Олександра Петровича як пацієнта. Фактично, з боку лікарні відбулося 
розголошення персональних даних, плюс порушення законів про медичну 
службу, охорону здоров’я. Все, що могли – порушили.

Лариса Денисенко: Судова колегія пристала на бік вашого клієнта. Чи від-
булося поновлення на роботі, чи відбулися якісь виплати?

Катерина Крамаренко: На даний час Олександр Петрович поновлений 
на своїй посаді сторожа, зарплата за місяць роботи йому сплачена негайно. Згідно 
з рішенням суду, на даний час відбувається стягнення заробітної плати за час 
вимушеного прогулу. Зараз подані документи до виконавчої служби, і чекаємо, 
поки виконавча служба спрацює, оскільки підприємство добровільно не хоче 
сплачувати ці гроші. Добровільно сплатили тільки заробітну плату за місяць.

Лариса Денисенко: А що стосовно відшкодування моральної шкоди, 
завданої Олександру Петровичу?

Катерина Крамаренко: Ми ставили вимогу про моральне відшкодування, 
суму ставили досить прийнятну і невелику, середню за розміром. Однак суд 
вважав, що ми не довели обставини для виплати нам моральної шкоди. Треба 
довести, що ця обставина впливала на стан здоров’я Олександра Петровича, 
його сімейні відносини. Насправді такі питання можуть підтверджуватися тільки 
судово-психологічною експертизою. Ми не ставили собі за мету стягнення 
моральної шкоди, ми хотіли відновити справедливість. Стягнення моральної 
шкоди було для нас вторинним.

Лариса Денисенко: Як ви думаєте, які перспективи, коли Олександр 
Петрович зможе отримати кошти, які йому присудили?

Катерина Крамаренко: Якщо суд виніс рішення здійснити виплати негайно, 
це означає, що впродовж місяця. Але все ж таки це залежить від «доброї волі» 
керівника підприємства. Якщо з якоїсь причини він не виконує рішення суду, 
вступає в дію виконавча служба, яка задіює свої важелі. Зокрема, накладає арешт 
на рахунки підприємства, таким чином, фактично блокує його господарську 
діяльність. Це підстьобує підприємство швидше виплатити заборгованість 
тій чи іншій людині.

Лариса Денисенко: Дякую вам за цю розмову. Вітаю пана Олександра із 
законним поновленням на роботі. Нагадую слухачам: в ефірі був «Ген спра-
ведливості» з Ларисою Денисенко. Ми гостюємо в Івано-Франківську. Гості 
студії – адвокатка Катерина Крамаренко та її клієнт Олександр Панченко. Ми 
представляли живу історію про поновлення на роботі. Почувайтеся захищеними!
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«Це історія про неуважність суддів, а не про помилки 
мого клієнта», – адвокат про справу щодо розлучення
24 березня 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського радіо». 
В ефірі «Ген справедливості», з вами Лариса Денисенко. Ми 
продовжуємо цикл програм, присвячених питанням досту-
пу до правосуддя і функціонуванню системи безоплатної 
правової допомоги. Сьогодні ми представлятимемо живу 
історію адвоката системи безоплатної правової допомо-
ги Олександра Мірошника і його клієнта Андрія Гусєва. 
Андрію, з якою життєвою проблемою ви зіткнулись і якого 
її розв’язання прагнули?

Андрій Гусєв: Я обратился в суд по поводу развода 
с женой. Я написал заявление, но со временем мне пришел отказ. Я обратися 
к главному судье, и там мне сообщили, что ничем помочь не могут, и что мне 
нужно обратиться к адвокату. Скорее всего, причина в том, что моя бывшая 
жена прописана в Донецкой области.

Лариса Денисенко: Тобто, треба було подавати документи до того суду, 
за місцем реєстрації?

Андрій Гусєв: Можно было и так, но мне посоветовали найти адвоката, 
чтобы решить всё здесь. В то же время разводилась моя подруга, но ее развели, 
потому что ее бывший муж – киевлянин.

Лариса Денисенко: Як ви діяли потім та як знайшли адвоката?
Андрій Гусєв: Там же, в здании суда была адвокатская контора, где мне ска-

зали, что написать заявление стоит 400 грн, а решить проблему полностью – 2,5 
тыс. А поскольку я инвалид первой группы, то не смог пойти на это. Я разоча-
ровался… Но уже дома по телевизору увидел рекламу системы бесплатной 
правовой помощи, куда и обратился. Там мне назначили адвоката – Александра 
Николаевича.

Лариса Денисенко: Олександре, як ви взялись за цю справу і на які 
моменти звернули свою увагу?

Олександр Мірошник: Андрій до нас звернувся наприкінці літа 2015 року, 
і мене призначили його адвокатом у цивільних справах. Андрій показав мені 
документи, що були в нього на руках, ту саму судову відмову. Мене здивувало, 
що суд дещо неправильно інтерпретував ті документи, які подавав Андрій. 
Зокрема, не звернув увагу на те, що він – інвалід першої групи і через хворо-
бу та свій статус звільнений від сплати судового збору. В ухвалі про відмову 
в прийнятті позовної заяви до розгляду зазначено, що суд відмовляє через 
порушення правила підсудності і несплати судового збору. Я вже стикався 
з подібними ситуаціями. Насправді, тут мова йде не про помилки Андрія, 
а про неуважність деяких наших суддів, які не читають, не вивчають ті доку-
менти, що додаються до позовної заяви. А просто відмовляють, як вважають 
за необхідне. Закон у нашому випадку говорить інше. Фактично, з юридичної 
точки зору, заява про розлучення нічого складного собою не являє. Позовну 
заяву про розлучення може скласти будь-який фахівець, навіть студент п’ятого 
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курсу, який має базову вищу освіту. Але у справі Андрія ми мали доводити оче-
видні факти – інвалідність та те, що він звільнений від сплати судового збору. 
Хоча це для професійних суддів є очевидним фактом. Врешті-решт, вивчивши 
матеріали справи, я склав позовну заяву з урахуванням ч. 2 ст. 28 Цивільного 
процесуального кодексу України, яка говорить, що позови про розірвання 
шлюбу можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання позивача 
у разі, якщо на його утриманні знаходяться малолітні діти або якщо він за станом 
здоров’я чи з інших причин не може виїхати до місця проживання відповідача.

Лариса Денисенко: Добре, що у вашому випадку був цілий комплекс 
питань, до яких можна прив’язатися – лікування, інвалідність. Якщо посилатись 
на неможливість судового розгляду справи за місцем проживання одного з 
подружжя на території проведення АТО, то чи може суд прийняти ці аргументи?

Олександр Мірошник: Існує відповідний наказ Міністерства юстиції, який 
фактично змінює підсудність тих справ, місцевість яких знаходиться в зоні АТО, 
на іншу місцевість1. Як правило, ці суди знаходяться недалеко один від одного, 
але той суд, який визначає підсудність, не належить до зони АТО та знаходиться 
на підконтрольній Україні території.

Лариса Денисенко: Чи існує легітимна можливість вирішувати питання 
за місцем проживання позивачки? Адже зараз є багато внутрішньо переміщених 
осіб – жінок з дітьми.

Олександр Мірошник: Такі обставини створюють дуже серйозні незручності 
при обранні підсудності, при реалізації права на доступ до правосуддя. Серед 
поважних причин для звернення із позовною заявою за місцем проживання 
позивача можуть бути інвалідність, догляд за літніми батьками або дітьми-ін-
валідами, відповідна робота, що потребує постійної фізичної присутності, 
рекомендації лікарів та ін. Головне, що закон дає право у деяких випадках 
звертатись до суду за місцем знаходження особи, яка вважає, що її право 
порушено, і хоче звернутись до суду, щоб захистити це право.

Лариса Денисенко: Залишається лише розшифрувати, чому такі причини 
є поважними. Чи пристане на це суд?

Олександр Мірошник: Це потрібно довести, і ми з цим завданням впора-
лись. По-перше, ми реалізували право Андрія на безоплатну правову допомогу. 
Тут держава захистила людину, яка потребує такої допомоги. По-друге, позов 
задовольнили, прийняли до розгляду і зараз Андрій звільнений від шлюбу.

Лариса Денисенко: Андрію, як ви поставились до ухвали? Чи ви розуміли, 
що тема закрита і потрібно рухатись далі? Олександре, чи є взагалі можливість 
оскарження подібних ухвал?

Андрій Гусєв: Я, конечно, хотел довести это дело до конца, но все упира-
лось в деньги, ведь сначала я не знал, что мне могут помочь бесплатно. Думал 
подождать, в надежде, что что-то поменяется, ездил к судье. Его помощник 
лишь сказала искать адвоката.

Олександр Мірошник: Цей випадок говорить про якість нашої судової 
системи. На мій погляд, у правовій державі, яку ми намагаємось побудувати, 
правова система повинна не тільки існувати, але й повинна бути якісною, 

1 Імовірно, йдеться про розпорядження Голови Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і 
кримінальних справ від 2 вересня 2014 р. № 2710/38-14 «Про визначення територіальної підсудності справ».
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доступною і ефективною. Людина, яка звертається по допомогу до суду, фактично, 
приходить до останньої установи, де їй можуть допомогти. Вона приходить з 
проблемою, яку намагається вирішити у професійних суддів. Якщо професійний 
суддя або його помічник не можуть пояснити людині-інваліду, куди їй потрібно 
звернутись для отримання того, чого вона потребує, то я вважаю, що це говорить 
про недостатню якість судової системи в Україні. По-перше, наші судді повинні 
знати, куди направляти людей для отримання безоплатної правової допомоги. 
Існує закон «Про безоплатну правову допомогу», створені центри з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. Існують відповідні стенди про БПД 
в судах, але людина, що звернулась до суду, не може через певні фізичні вади 
їх прочитати або навіть не знає про їх існування. То чому в такому випадку 
суддя чи його помічник, голова суду не направлять людину до відповідного 
центру для отримання правової допомоги? Я вважаю, що такого не повинно 
бути в судах, такі ситуації потрібно викорінювати. Суди повинні бути більш 
відкритими для суспільства, доступними для людей, особливо інвалідів.

Лариса Денисенко: Чи є можливість оскаржити відмову в прийнятті 
до розгляду позовної заяви?

Олександр Мірошник: Таку ухвалу оскаржити можливо, але ми пішли 
більш коротким шляхом – закон не позбавляє нас можливості подавати таку 
заяву повторно. Цей шлях більш доступний, і ми просто довели ті факти, які 
суд вважав недоведеними.

Лариса Денисенко: У заяві необхідно зіграти на випередження і розписа-
ти, чому саме ви вважаєте неприйнятними ті самі пункти, на які послався суд 
в своїй ухвалі про відмову?

Олександр Мірошник: Ухвалу про відмову не потрібно більше згадувати, 
оскільки вона не заважає наступному зверненню до суду і отриманню судового 
захисту. Ухвала лише констатує ті факти, які суд вважав недоведеними. Ми ці 
обставини усунули в новій позовній заяві. Це вже інший, новий судовий процес, 
який ми ініціювали і виграли.

Лариса Денисенко: Які документи ще вимагав суд, щоб обставину статусу 
інваліда взяли до уваги?

Олександр Мірошник: Ми послалися на відповідні норми закону – ч. 2 
ст. 28 ЦПК України.

Лариса Денисенко: Тобто ви просто прив’язали документ, що засвідчує 
статус з відповідною нормою закону? А суддя цього не зробив.

Олександр Мірошник: Так, і суд не звернув уваги на документи, які 
подавав Андрій, на зміст сформульованих вимог. Це говорить про низький 
фаховий рівень певних суддів. Було подане обов’язкове оголошення про виклик 
відповідача до суду до газети «Урядовий кур’єр». Це зробив сам суд, така ж 
публікація була на сайті суду. Відповідач не з’явився на розгляд справи, і суд 
виніс заочне рішення, яке задовольнило вимоги Андрія.

Лариса Денисенко: Чи потрібні були додаткові аргументи?
Олександр Мірошник: Ми додали вичерпний пакет документів до позов-

ної заяви, суддя ознайомилась із нашими позовними вимогами та додатками. 
У подібних випадках до позовної заяви про розлучення необхідно долучати 
копію свідоцтва про укладення шлюбу, оригінал квитанції про сплату судового 
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збору, а також копію позовної заяви та копію додатків для відповідача. У нашому 
випадку Андрій був звільнений від сплати збору.

Лариса Денисенко: Андрію, ви потребуєте лікування в Києві? З якою 
частотою?

Андрій Гусєв: Процедуры нужно делать каждый день, каждые четыре 
часа, тяжело куда-то ехать.

Лариса Денисенко: Чи вимагав суд підтвердження або довідки про стан 
Андрія?

Олександр Мірошник: Так, ми додали відповідну медичну довідку про необ-
хідність саме таких процедур, яка підтверджувала захворювання Андрія, 
неможливість його перебування в іншій місцевості. Ми ці факти доводили 
окремо, оскільки необхідно, щоб правову оцінку таким фактам надав саме 
суд. Можливість розгляду позовної заяви за місцем знаходження позивача 
залежить від певних умов, вагомість яких оцінює суд. І лише суд може прийняти 
рішення, чи можливо це робити, чи ні.

Лариса Денисенко: Чи виникли б складнощі, якби у подружжя була 
неповнолітня дитина? Чи дозволили б ці обставини провести засідання суду 
за місцем проживання Андрія?

Олександр Мірошник: Наявність дитини не зумовлювала б автоматичну 
відмову у прийнятті до розгляду цієї позовної заяви. Але цей факт ускладнював 
би перебіг процесу, бо суд у цьому випадку виходив би не лише з інтересів 
позивача чи відповідача, але, в першу чергу, з інтересів дитини.

Лариса Денисенко: Я прощаюся із слухачами «Громадського радіо». 
Нагадую, що історію клієнта і адвоката у «Гені справедливості» представляли 
відповідно Андрій Гусєв і Олександр Мірошник. Почувайтеся захищеними!
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«Ми стягнули майже 30 тисяч гривень 
заборгованості», – адвокат про історію відновлення 
трудових прав клієнта системи БПД
31 березня 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі «Ген справедливості», з вами Лариса 
Денисенко. Ми продовжуємо цикл програм, при-
свячених питанням доступу до правосуддя і роботі 
системи безоплатної правової допомоги. Сьогодні 
ми представляємо живу історію адвоката Віктора 
Пальнюка і його клієнта Федора Загляна. Пане Федоре, 
розкажіть вашу історію. Як виникла проблема, яку 
ви змушені були розв’язувати шляхом звернення 
по безоплатну правову допомогу?

Федір Заглян: Я працював у Міністерстві сільського господарства, і у 1979 
році там же отримав виробничу травму – проникаюче поранення лівого ока. 
Під час ремонту машини у гаражі міністерства (ремонту карданного валу) 
шматок металу потрапив в око. «Швидка» мене одразу доправила до лікарні, 
була операція, видалили осколок. Після того я ще десь років п’ять працював і 
не звертався по встановлення інвалідності, хоча відповідний акт про виробничу 
травму був складений. Уже через п’ять років на пошкодженому оці відшару-
валась сітківка, знову була операція, і після того почав падати зір. Я працював 
водієм і зрозумів, що медогляд вже не пройду. Після другої операції я водієм 
вже не працював. Мені дали ІІІ групу інвалідності. Після цих подій я звернувся 
до міністерства щодо виплат, і вони почали виплачувати мені 50 % від зарплати. 
Але виплати припинилися в 2010 році. Сказали, що для цього немає законних 
підстав, що у них немає акту виробничої травми. Я тоді мав додатковий заробіток, 
гроші були, тому і не протестував. Але потім мені підказали, що потрібно подати 
до суду і змусити їх платити, адже з документами все в порядку. І я звернувся 
до юриста по правову допомогу.

Лариса Денисенко: Вікторе, яким був ваш алгоритм дій у справі пана 
Федора?

Віктор Пальнюк: Я вступив у справу, коли позов вже знаходився в суді. 
Справу в суді першої інстанції ми виграли, сьогодні виграли суд апеляційної 
інстанції. Але ситуація патова. У державних органах все чітко відрегульовано, 
всі архіви зберігаються. І тому позиція відповідача в судовому засіданні була 
така: ми не знаємо, де акт, де судова справа, і тому ми не зобов’язані нічого 
виплачувати. Відповідний підрозділ Міністерства аграрної політики направляє 
запит саме до міністерства, але не може отримати відповіді на запит. Виходить 
замкнуте коло. Ми звернулись до прокуратури, щоб там провели розслідування, 
оскільки передбачена кримінальна відповідальність за втрату документів. Такі 
документи як особова справа, акти мають зберігатися сорок п’ять і більше років. 
Якщо їх втрачено, слідство має встановити, хто до цього причетний, чи вони 
втрачені взагалі. Були питання і до самого акту, до дати його складання. Хоча ми 
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справу виграли, але все тільки починається, оскільки ми стягнули лише певну 
частину суми. Ми не знаємо її повного розміру, бо не можемо встановити, яку 
суму повинні були виплачувати, адже по факту виплачували в бухгалтерії під 
особистий розпис. Це має встановити інспекція праці, яка перевіряє дотри-
мання трудового законодавства на виробництві. Ми теж звернулись туди щодо 
перевірки. Також виникає багато процедурних питань. Мені здається, що така 
ситуація була допущена однією з посадових осіб цієї державної установи 
в 90-х роках. Виникає питання, чому особову справу мого клієнта не передали 
до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань в Україні, який займався виплатами. Тут відповідь 
одна – хтось допустив на певному етапі технічну помилку. Адже роботодавець 
має передати особову справу до Фонду, який вже здійснює подібні виплати.

Лариса Денисенко: Розкажіть детальніше про Фонд. У чому причина цієї 
передачі і в який спосіб документи могли загубитись?

Віктор Пальнюк: У 2001 році було створено Фонд соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні, 
який здійснює виплати особам, що втратили працездатність на виробництві. 
Але він здійснює виплати тим особам, справи яких передали до Фонду. Якщо 
справи Федора Петровича до Фонду не передав роботодавець, то Фонд фак-
тично не знає про його існування і не може здійснювати виплати. Тоді закон 
вказує, що роботодавець до моменту передання особової справи до Фонду 
несе відповідальність за виплати.

Лариса Денисенко: Вікторе, який часовий алгоритм передачі документів 
до Фонду? Їх мають передавати рік в рік чи через певний час після створення 
Фонду?

Віктор Пальнюк: Законодавством цього алгоритму не встановлено, справа 
має бути просто передана. Зараз це все відрегульовано – коли стається вироб-
нича травма, заводиться особова справа і передається до Фонду. Норми діють 
ті самі. Обов’язок передати є в работодавця, але це його право – передати чи 
ні. Якщо він бере на себе відповідальність і не передає, то ніхто не може його 
змусити. І в такому випадку працедавець залишає за собою обов’язок випла-
чувати кошти, які гарантовані державою.

Лариса Денисенко: Але тільки за умов, коли виплати продовжуються, 
так? Бо коли справа зависає, можна говорити про відповідальність за такі дії.

Віктор Пальнюк: Так, законодавством передбачена кримінальна і цивіль-
на відповідальність. Заборгованість є, і вона має виплачуватися. Тому ми і 
стягнули частину заборгованості. Зараз ми подали звернення до інспекції 
праці, щоб встановити суму, яка мала виплачуватись. Потрібно перевірити 
дані з 1996 по 2010 рік. Бо виплачували одні суми, а що мало бути насправді, 
ми ще не знаємо. Потрібно встановити середній заробіток водія в цей час, які 
суми виплачувалися, треба подивитись всю бухгалтерську звітність. Навіть 
якщо проходить реорганізація підприємства, всі справи переходять до архіву.

Лариса Денисенко: Пане Федоре, які важливі для справи документи були 
у вас на руках?

Федір Заглян: У мне є весь пакет документів: акт виробничої травми, наказ 
про отримання 50 % від зарплатні ще від Міністерства сільського господарства.
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Лариса Денисенко: Вікторе, чим аргументувала свою позицію сторона 
відповідача, коли говорила, що не хоче виконувати свої зобов’язання і це її 
не стосується загалом?

Віктор Пальнюк: По-перше, що в 90-х роках не було акту правонаступниц-
тва після розпаду СРСР. Також казали, що в них немає особової справи та акта 
про виробничу травму. Говорили, що акт неналежним чином оформлено. Але 
у Федора Петровича є копія відповідного наказу з 1994 по 1996 рік, згідно з 
яким він отримував виплати, оскільки пройшов комісію (МСЕК). У 1996 році він 
пройшов повторну комісію, яка на цей раз призначила виплати безстроково. 
Але другий наказ йому не вручили, хоча виплати продовжувались до 2010 року.

Лариса Денисенко: Що ще потрібно для завершення цієї історії, щоб у пана 
Федора не виникало проблем, а винні відповіли за професійну недбалість чи 
неналежне виконання службових обов’язків?

Віктор Пальнюк: Ми написали два звернення до прокуратури, поліція 
проводить розслідування. Якщо особова справа дійсно зникла, то відпові-
дальні особи понесуть кримінальну відповідальність. Ми також звернулись 
до інспекцію праці для перевірки перерахунку виплат, які мали б виплачувати 
Федору Петровичу. Також будемо звертатись до ліквідаційної комісії, там мають 
знати про цю ситуацію. Бо державний орган, в якому колись працював Федір 
Петрович, вже шість років ліквідовується. Але ми будемо стукати в усі можливі 
двері, щоб завершити справу.

Лариса Денисенко: Вікторе, які вимоги ви ставили перед судом? Про що ви 
просили і що суд задовольнив? Яким буде алгоритм повернення грошей?

Віктор Пальнюк: Ми стягнули майже 30 тис. гривень заборгованості, яку 
могли порахувати по середньому заробітку водія в тій організації. Рішення суду 
стосувалося 2015 року, і вже за 2016 теж назбиралась сума, і потрібно повторно 
звертатися про стягнення цієї заборгованості. Також потрібно врегулювати 
питання передачі особової справи – зобов’язати відповідача передати особову 
справу Федора Петровича до Фонду для здійснення виплат. Тут є нюанс: Фонд 
візьме особову справу тільки після погашення усіх заборгованостей відпові-
дача перед Федором Петровичем. І лише тоді здійснюватиме виплати вже як 
з чистого аркуша. Це питання ми врегулювали. Окрім того, будемо звертатись 
до виконавчої служби для відкриття виконавчого провадження для стягнення 
даної суми з відповідача.

Лариса Денисенко: Сподіваюся, що все вийде. Нагадую слухачам «Гро-
мадського радіо»: з вами був «Ген справедливості» і Лариса Денисенко. Ми 
представляли живу історію адвоката Віктора Пальнюка і його клієнта Федора 
Загляна. Почувайтеся захищеними!
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Бюро правової допомоги: для людей, а не чиновників
21 квітня 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадсько-
го радіо». В ефірі «Ген справедливості» з Ларисою 
Денисенко. Ми продовжуємо говорити про доступ 
до правосуддя і функціонування системи безоплатної 
правової допомоги. Сьогодні в нас заключна програма 
другого циклу нашого проекту. Будемо говорити 
про здобутки системи, про те, що потрібно змінювати. 
Я вітаю в студії Андрія Вишневського, директора Коор-
динаційного центру з надання правової допомоги, і 
Сергія Бреуса, виконуючого обов’язки директора 

Четвертого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. Вітаю, панове. Андрію, як виглядає мапа безоплатної 
правової допомоги в Україні?

Андрій Вишневський: Вона постійно змінюється, в розрізі від 2013 року 
до сьогодні – щорічно мережа центрів з надання БВПД розширюється, збільшу-
ється і спектр послуг, і коло людей, що можуть ними скористатись. На сьогодні 
у нас функціонує 125 центрів з надання БВПД, що надають правову допомогу 
в кримінальних провадженнях тим підозрюваним, обвинуваченим чи затри-
маним, які самостійно не можуть власним коштом залучити адвоката, а також 
соціально незахищеним категоріям у цивільних (між двома фізичними особами) 
або адміністративних спорах, коли фізична особа оскаржує дії чи бездіяльність 
владних органів чи органу місцевого самоврядування. Це люди, що мають дохід 
менше прожиткового мінімуму, значна частина людей з інвалідністю, значна 
частина учасників АТО, інші учасники бойових дій, діти-сироти та ще низка 
категорій.

Лариса Денисенко: Сергію, з якими питаннями звертаються громадяни 
в Києві? Що потрібно змінити в системі?

Сергій Бреус: Питання різні, від найпростіших (спадкові питання) до най-
більш складних (реабілітація жертв політичних репресій). Центри постійно 
розвиваються. Насамперед, добре, що вони є і функціонують і що громадяни, 
нарешті, можуть реалізовувати це право (право на правову допомогу) через 15 
років після прийняття Конституції. До центрів також звертаються по вторинну 
правову допомогу (доступ до правосуддя), і значна кількість осіб має право 
на безоплатну вторинну правову допомогу, але не може сплатити судовий 
збір. Тому на центри покладається велика роль запропонувати альтернативні 
механізми рішення проблем – звернень до органів державної влади. Наприклад, 
згідно з Сімейним кодексом, не лише суд вирішує питання місця проживання 
дитини, але й орган опіки і піклування державної адміністрації. Також є тен-
денція до зацікавлення питаннями, що є досить актуальними – створення 
ОСББ, наприклад. Люди приходять цілими ініціативними групами. І зрозуміло, 
що центри теж не можуть стояти осторонь цих проблем, плануються семінари, 
тренінги, щоб показати певні кроки, прості речі, які допоможуть ініціативним 
групам створити ОСББ. Також звертаються внутрішньо переміщені особи, інколи 
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вони мають проблеми щодо оформлення перепусток в зону АТО. Наші центри 
займаються і цими питаннями – процедура насправді дуже спрощена, в мережі 
інтернет є реєстр подібних дозволів, але не у кожного є доступ до інтернету. 
На моїй пам’яті до нашого центру звернулось 20 осіб, і жодній не відмовили 
в наданні цього дозволу. Також центри виконують правоосвітню функцію. Є 
значна кількість відкритих реєстрів, запроваджених Мін’юстом, – реєстр речо-
вих прав на нерухоме майно, реєстр фізичних та юридичних осіб-підприємців. 
Громадяни приходять і цікавляться, ми покроково допомагаємо з тим, як цими 
реєстрами користуватись. Крім того, ці реєстри допомагають працівникам 
центру надавати якісну правову допомогу. Наприклад, коли приходять діти, 
щоб дізнатись, чи їх батьки на когось переписали квартиру. Я відповідаю 
в таких випадках, що це можна перевірити, звернувшись до ЦНАП або за 20 грн. 
в інтернеті теж можна побачити цю інформацію. Цікавим ресурсом є публічна 
кадастрова карта, там безкоштовно можна побачити, у чиїй власності перебуває 
та чи інша земельна ділянка. Ми це показуємо громадянам, і вони відчувають, 
що центр працює.

Лариса Денисенко: Як можна вирішити проблему з перепрацюванням 
співробітників центру? Як зробити так, щоб і клієнт був задоволеним, і при цьому 
не перевантажувати центр? Бо може настати такий час, коли ви будете не в змозі 
допомогти такій кількості людей.

Андрій Вишневський: Приклади, які навів Сергій, демонструють, як центри 
реалізовують концепцію «широкої вітрини», яку ми придумали з самого початку. 
Ми ж можемо діяти дуже формально і в межах нашого мандату, наприклад: спо-
чатку перевіряємо, чи має людина право на вторинну правову допомогу, якщо 
має – даємо адвоката і відправляємо в суд. У такому випадку шкоди більше, ніж 
користі. Бо не завжди проблема потребує судового вирішення. Функціонування 
нашої системи не повинно призвести до ще більшого перевантаження судів, які 
і так втричі більше перевантажені, ніж суди в країнах ЄС. Крім того, такий хибний 
підхід підживлював би сильні в нашому суспільстві патерналістські настрої. Є 
дані останніх соціологічних досліджень, що дозволяють більш оптимістично 
подивитись на готовність українців брати відповідальність на себе персонально. 
Частка людей, що відповідальність за корупцію покладають на простих грома-
дян, з 2007 року до сьогодні збільшилась з 16 до 24 %. Це мало, але тенденція 
позитивна. І коли люди приходять до центру, цікавляться і просять поради, 
інформації, яка має допомогти створити ОСББ – це дуже важлива річ, ми повин-
ні це підтримувати. Ми, по суті, переорієнтовуємо систему з чистої правової 
допомоги до посилення правової спроможності громад. Тобто наше завдання 
номер один – максимально наситити правовою інформацією те середовище, 
на базовому рівні громади, де люди живуть і щоденно стикаються із побуто-
вими проблемами. І своєю порадою допомогти їм самостійно цю проблему 
вирішувати, а не очікувати, що її вирішить хтось – адвокат, суд тощо. У такій 
кострубатій конструкції «первинна-вторинна правова допомога» закладено 
глибокий зміст, бо вторинна – виняткова, коли вже не можна вирішити проблему 
досудовими методами, тоді потрібно йти до суду. І тим, хто не може найняти 
адвоката, держава це право забезпечує. Але активне правове просвітництво – 
ключове. Ми сьогодні отримали додаткові унікальні можливості. Внаслідок 
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реформ Мін’юсту через децентралізацію частини функцій звільняється значна 
частина державних ресурсів, які до цього використовувались на забезпечення 
функціонування майже 600 управлінь юстиції.

Лариса Денисенко: До чого зараз йде система? Що очікується найближчим 
часом? Очевидно, що система реформується, тоді на що це буде схоже?

Андрій Вишневський: Реформи часто є непопулярними, особливо, коли 
щось одне ліквідовується, а на його місці створюється інше. Важко пояснити, 
що це не просто зміна вивіски, і що взагалі зміниться для людей. Усе дуже 
просто: держава зменшує свою присутність у певній сфері суспільних відносин. 
Зокрема, цілу низку послуг, котрими користуються щоденно і у великих обся-
гах, вона децентралізує і робить їх ближчими до людей, створює конкурентне 
середовище, щоб мінімізувати ризики корупції. Усі пам’ятають монополізовану 
Державну реєстраційну службу і величезні черги та хабарі, що вимагали дер-
жавні реєстратори за виконання свого обов’язку. Сьогодні це можуть робити 
нотаріуси, органи місцевого самоврядування, колишні БТІ1 та інші спеціально 
акредитовані комунальні підприємства. Тобто в цьому випадку відбулась 
децентралізація та створено конкурентне середовище. Завдяки цьому вивіль-
няються значні державні ресурси, які раніше витрачались на забезпечення 
функціонування державної структури. 600 районних управлінь юстиції лікві-
довані на сьогоднішній день. За рахунок приблизно чверті цих вивільнених 
ресурсів ми маємо можливість продовжити розвиток системи БПД з акцентом 
саме на правопросвітництві – забезпеченні доступу не лише до правосуддя 
і не лише для соціально незахищених груп людей, але і забезпечити доступ 
до правової інформації та правової поради абсолютно для всіх людей, що до нас 
звернуться. Це не означає, що держава намагається монополізувати сферу 
надання юридичних порад. Ми розглядаємо цей захід як етап екстенсивного 
розвитку системи БПД, але він необхідний. Бо ми бачимо, що ста центрів, які 
зараз існують, недостатньо. Велика відстань, відсутність доріг, транспортного 
сполучення, грошей – і людина фізично не може туди дістатись. Ми почали 
практикувати альтернативні форми діяльності: мобільні консультаційні пункти, 
коли з певною періодичністю групи юристів виїжджають на місця, у віддалені 
села чи спеціалізовані установи (дитячі будинки, геріатричні пансіонати, місця 
компактного проживання внутрішньо переміщених осіб, військові шпиталі) – де 
є наші потенційні клієнти. Інша форма – дистанційні пункти доступу до БПД. Тоді 
ми, наприклад, домовляємось з юристом селищної ради, він має всю інформацію, 
форми, заяви, і люди на місці можуть все оформити, а документи передають 
нам. Але і цього недостатньо, тому ми створюємо більше 400 бюро правової 
допомоги – це маленькі компактні офіси для людей, а не для чиновників. Ці офіси 
працюватимуть так, як розповідав Сергій, тобто це – соціально-консультаційний 
хаб, місце, де люди з громади можуть отримати вичерпну інформацію з будь-
яких правових питань, що стосуються всіх аспектів їхнього життя. Я підкреслюю, 
що це безвідносно майнового стану людей. Ми не маємо ілюзій, що зможемо 
забезпечити всіх цією інформацією, нашого ресурсу для цього не вистачить. 
Саме тому ми використовуємо можливість дійти до районів і маленьких міст, 
щоб вплинути саме на середовище, допомогти іншим суб’єктам – громадським 

1 Бюро технічної інвентеризації.
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організаціям, органам місцевого самоврядування, волонтерським рухам – 
навчитись це робити. По-перше, потрібно допомогти простим людям зрозуміти, 
що вирішення більшості їхніх побутових проблем лежить у правовій площині, 
для цього потрібно скористатись правовими інструментами. Ми, так би мовити, 
маємо «навернути» їх у цю віру в право. Таким чином ми сподіваємось змен-
шити можливості для побутової корупції, бо коли людина не знає своїх прав чи 
не вірить у їх реалізацію через відсутність реальних інструментів, вона обирає 
найпростіший шлях – корупційний. Виникає замкнене коло. От через мережу 
БПД, за рахунок правопросвітництва і надання доступу до правової інформації, 
ми спробуємо розірвати це коло.

Лариса Денисенко: Сергію, які зміни актуальні саме для столиці? Наскільки 
ситуація у Києві відрізняється від ситуації в регіонах?

Сергій Бреус: Я постійно працюю з киянами, також спілкуюсь щодо ситуації 
в регіонах і відчуваю певну однаковість таких проблем – всюди є несправедли-
вість. Можливо, в Києві зустрічаються більш сучасні проблеми, наприклад, захист 
прав споживачів, актуальні для Києва земельні питання. Згідно з Конституцією, 
кожен має право на землю. І якщо в регіонах більш-менш достатньо землі, 
то в Києві – ні. Тому громадяни звертаються, щоб дізнатись, як її отримати, чи 
як змусити чиновника сказати, де є вільні ділянки. Є значна кількість суб’єктів, 
хто має право на безоплатну вторинну правову допомогу, в тому числі, дітей, 
що зазнають насильства в сім’ї. Мені здається, що центри повинні звернути 
увагу на те, щоб у школах знали про такі центри, щоб дітям пояснювали, 
куди вони можуть звернутись. Ми знаємо, що таке поліція, заклади охорони 
здоров’я, пожежники, і кожна дитина повинна знати, що таке центр з надання 
безоплтаної вторинної правової допомоги. Дитині з самого малечку потрібно 
прищеплювати, що вона може звернутись до центру і отримати допомогу.

Андрій Вишневський: Існують відмінності з точки зору логістики. У столиці 
потік людей значно більший, їм простіше до центрів дістатись. Інструменти 
мобільних пунктів менше використовуються, хоча вони теж є. Тут більша 
щільність населення, більше місць, де можна провести заходи щодо вузь-
ких питань: ОСББ, захист прав споживачів, завищені рахунки на комунальні 
послуги і телекомунікаційні послуги. Останнє актуальне не лише для України. 
У Канаді, наприклад, існують спеціалізовані установи правової допомоги суто 
з цих питань, при чому їх завдання – не кількість людей, яким слід допомогти. 
Вони обирають так звані стратегічні справи, і системно вирішують ту чи іншу 
проблему, таким чином полегшуючи життя великій кількості людей. Думаю, 
що така спеціалізація – це шлях для розвитку системи БПД, і тут столиця має 
більш вигідні умови. Уже сьогодні можна зосередитись на більш специфічних 
питаннях, бо в регіонах поки що зосереджуються на технічних питаннях – як 
дістатись до клієнта, яким чином подолати відстань, а це забирає більше ресурсів.

Лариса Денисенко: Якими є репутаційні ризики бюро правової допомоги?
Андрій Вишневський: Головне – це якість персоналу. Ми оголосили 

конкурс з відбору людей для роботи в бюро правової допомоги. Наразі це 
питання номер один: від того, яких людей ми зможемо залучити до цієї роботи, 
залежить успіх подальшого етапу розвитку системи БПД. Деякі люди говорять, 
що розгортання системи бюро або виведе її на нову орбіту або вб’є її. Вбити її 



Ген справедливості

134

можуть люди, які не сповідують цінності, про які говорив Сергій. До речі, Сергій 
якраз є прикладом того, як в системі люди, орієнтовані на правильні цінності, 
можуть отримувати можливості для персонального розвитку та реалізації ідей. 
Сергій працює з самого початку роботи місцевих центрів з 1 липня минулого 
року, і він – та людина, яка приймає людей і здійснює первинне консультування. 
З’явилась вакансія керівника одного зі столичних центрів, і ми запропонували 
йому це місце. Попри те, що йому, можливо, бракує управлінського досвіду. Але 
інколи цей досвід може зашкодити, якщо людина керується не тими цінностями.

Лариса Денисенко: Сергію, наскільки в Києві відчувається кадровий голод 
за такими людьми з «геном справедливості»? Адже юридична професія в Києві 
достатньо розбещена. Чим можна привабити таких кадрів?

Сергій Бреус: Система БПД досить специфічна, місцеві центри форму-
вались людьми з однаковими цінностями, які хочуть і прагнуть змін. Україна 
перебуває в трансформаційному періоді. Упевнений, що люди з розумінням 
прийдуть в бюро і зможуть перетерпіти матеріальні незгоди. Я би ставив питан-
ня про те, чи знають ці люди про такі центри та що вони можуть і зобов’язані 
робити. На превеликий жаль, про функціонування таких, навіть місцевих, центрів 
мало хто знає, я був шокований, що громадські активісти кажуть, що держава 
не надає правової допомоги. Але вона надає. Тому важливо показати суспіль-
ству, що центри існують. Цікавий факт, що до київських центрів кожний третій 
громадянин звертається повторно, тобто люди відчувають ефективність цен-
трів. Якщо організатори конкурсу проведуть мудру рекламну політику, то буде 
молодь, що хоче творити, будуть люди старшого віку, що також хочуть змін, і 
будуть ці самі зміни.

Лариса Денисенко: Андрію, який ви обрали підхід до цього конкурсу?
Андрій Вишневський: Ми робимо акцент на адресній рекламі конкурсу. 

Ми повинні йти до юридичних шкіл, громадських організацій. Ми поширили цю 
інформацію серед громадських приймалень Української Гельсінської спілки з 
прав людини, центрів надання правової інформації і консультації, близько 700 
громадських організацій, з якими ми вже працюємо. З морально-етичної точки 
зору це питання непросте: ліквідовуються 600 управлінь юстиції, близько 5 
000 людей втрачають роботу, в них є право подаватись на конкурс (вже більше 
тисячі подалось). Але коли ми говоримо про корупцію в реєстраційних службах, 
то вона була якраз там, асоціюється з конкретними людьми. І ми б таких людей 
не хотіли. Так, серед цих п’яти тисяч є віддані, ціннісні люди, що хочуть працю-
вати. Найскладніше – їх знайти, а не мотивувати. Конкурси будуть проводити 
конкурсні комісії в регіонах, ⅔ їх складу – не чиновники, а представники ГО, 
ми свідомо мінімізуємо свою участь. Ми всі разом, регіональний центр, міс-
цеве координаційне управління юстиції – менше третини. Ми розраховуємо, 
що громадські активісти не дозволять потрапити туди людям, які не повинні 
бути в системі БПД.

Лариса Денисенко: Коли можна очікувати завершення конкурсу і запуск 
цих 400 бюро?

Андрій Вишневський: Конкурс оголосили 4 квітня, до 4 травня прийма-
ються документи. Після цього буде аналіз анкет на формальну відповідність 
критеріїв. А критерії не є надмірно завищеними – ми вимагаємо юридичної 
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освіти, але не нижче бакалавра. Ми готові працювати і вчити студентів. Далі 
попередньо відібрані кандидати пройдуть дистанційний курс навчання, який 
стосується введення в систему безоплатної правової допомоги. Ті, хто його 
пройдуть, будуть запрошені на співбесіду. Цей процес завершиться до 10 
червня. А з 1 липня бюро почнуть працювати.

Лариса Денисенко: Дякую за цю розмову. Нагадую слухачам «Громадського 
радіо»: в ефірі був «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. Гості студії – 
Андрій Вишневський, директор Координаційного центру з питань надання 
безоплатної правової допомоги, і Сергій Бреус, виконуючий обов’язки дирек-
тора Четвертого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. Почувайтеся захищеними!
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Порушення прав пацієнта: правові шляхи вирішення
5 січня 2017 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громад-
ського радіо». Це «Ген справедливості» з Ларисою 
Денисенко. Я нагадую, що ця програма існує, щоб 
пояснити, як працює система безоплатної право-
вої допомоги. Сьогодні ми будемо концентруватися 
на медичних проблемах, з якими можуть стикатися 
люди. Вітаю в студії клієнтку системи безоплатної 
правової допомоги Тетяну Стеценко та інтеграторку 
Конотопського місцевого центру з надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги Валентину Волік. 

З якою проблемою ви зіткнулися, і чому дійшло до того, що вона потребувала 
саме правового вирішення?

Тетяна Стеценко: У меня обнаружили сахарный диабет, назначили сначала 
таблетки «Диаформин» дозу 850 мг, но они мне не помогали. Назначают инсулин 
«Фармасулин», но мне не помогает, идет реакция. Но сначала врачи не знали, 
что это потому, что я аллергик. Отправили к дерматологу, тот – к эндокринологу, 
тянется это полгода. Я обращаюсь, говорю, давайте что-то делать, а они плечами 
пожимают, дают направление «по просьбе больной» в областную больницу, 
в эндокринологию. Когда я пришла туда, сначала меня отправили в кожный 
диспансер, потому что я вся была в гное. Проверили меня на все венерические 
заболевания и говорят, что на фоне общего заболевания надо менять инсулин. 
Вызывают аллерголога, он тоже подтверждает (у меня есть все документы), 
что у меня непереносимость данного препарата инсулина. Меня госпитализиро-
вали, сказали на три дня, но я пролежала больше месяца – не могли справиться. 
Говорили, что не видели такого случая раньше. Сначала у меня была доза 30 
единиц, потом я перешла на 120, норма – 60. По Конотопскому району нас два 
человека – я и мужчина, принимаем такой инсулин. Когда стали разбираться, 
почему такое происходит, медики начали все заминать. Я обратилась, потому 
что нет ухода, у меня все тело в ранах, уже год ничего не заживает. Здесь в Сумах 
мне сказали, что все, что у меня снаружи, то и внутри – повреждены все внутрен-
ние органы. Что мне ни делают, ни один препарат организм не принимает. Теперь 
я села на гормоны, без них не могу – это «Дексаметазон» в уколах и таблетках. 
Ясно, что он поднимает давление, сахар – все. Попадаю в больницу в июле месяце, 
получается абсцесс. Врачи думают, что если рана, то сама расчесала, сама виновата. 
В этот раз я опять попадаю в больницу, 25 числа меня привозят в терапию, мне 
назначают мазь, и опять идет аллергия. Колют обезболивающее в пятницу – полу-
чается абсцесс. Колют в субботу «Дексаметазон» – попадают не в вену, а под кожу, 
получается на руке абсцесс. Второго числа в терапии прооперировали ягодицу, 
а уже четвертого отправляют в хирургию – я криком кричу, руку разнесло. Ведут 
меня в хирургию. Что я хочу сказать, наркоз я не переношу, обезболивающее 
я не переношу, только наживую, вот и все. Ясно, они открещиваются, я говорю: 
«Почему, когда рука у меня красная стала и я просила принять меры, вы ска-
зали: «Ничего страшного»». Потом говорят надо забирать в хирургию, потому 
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что температура уже сорок, рука опухла – только резать надо. Меня со слезами 
переводят в хирургию, я задала вопрос: «Что же вы, Зина Ивановна, делаете, я же 
вас просила, что надо что-то прикладывать». Она отвечает, что ей неприятно, 
что так получилось, а мне терпеть приходится, наркоз нельзя, лидокаином замо-
раживать нельзя, все наживую оперируют. Они прооперировали, предоставляли 
мне, что они назначали: «Реосорбилакт», «Цераксон» – единственный антибиотик, 
на который у меня нет реакции. Но куда колоть – на ягодице абсцесс, рука разре-
зана, одна только вена, и туда постоянно колоть и капать они тоже боятся, чтобы 
не было абсцесса. В итоге они мне не докапали, потому что некуда колоть, и я уже 
боюсь и все. Я задала вопрос, если б они не виноваты были, они бы не давали 
препараты, а они говорят: «Вы помните, кто это колол?» Я прекрасно помню, 
называю фамилию, имя этой медсестры – никто меры не принимает.

Лариса Денисенко: А ці призначення зазначені у вашій медичній картці? 
Ці препарати, які вам кололи, заміняли – це все десь зафіксовано?

Тетяна Стеценко: Карточку я не дала из Сум, потому что я знала, 
что повырывают листы, было такое уже. Когда я приехала из Сум, 19 числа они 
меня выписали, а в понедельник я должна прийти, получить инсулин, у меня 
импортный инсулин. Когда пришла, медсестра кричит, что инсулина нет, а у меня 
уже дозы нету. Я говорю, что для меня сейчас будет. Она увидела, что это я, 
побежала к врачу, Доленку Николаю Александровичу. Конечно, если бы я попала 
к нему, может, такого и не было бы. И он сразу предоставил мне на две неделе 
препаратов, инсулина. Но карточку я не даю, потому что знаю, что из карточки 
вырываются листы. Как это было: в апреле попадаю я в кожное отделение 
с аллергией, и приходит Сгодник Валентина и говорит, чтобы я дала ей карточку. 
Спрашиваю, для чего, а она отвечает, что попросил Сутулин, что если я не дам, – 
а я уже заявление написала, что так и так, зарегистрировали дело – они заявят 
в милицию. Я говорю: «Хорошо, вы – в милицию, я – в прокуратуру. Она говорит: 
«Ну, ладно». Я ничего против не имею, но карточку не отдала, карточка всегда 
со мной. Даже сейчас, когда инсулин мне выписывают, я забираю карточку. 
Потому что, если оставлю, то вся информация исчезнет. А выписки у меня все 
есть. Хоть и заявили в милиции, что я ни разу в больнице не лежала, а только 
раз в Сумах. А у меня за год пятнадцать выписок.

Лариса Денисенко: А у міліції чому заявили, що ви ніде не лежали? У лікарні 
не надали інформацію?

Тетяна Стеценко: Главврач сказал, что я нигде не лежала. Карточка ведь у меня, 
я же им не доверяю, а выписки с мокрыми печатями у меня на руках. Я же почему 
их делаю – когда в МСЭК идешь, предоставляешь выписки. Я должна в больнице лежать 
хотя бы два раза в год, а у меня за год вышло пятнадцать выписок. Куда еще больше, вот 
и все. В этот раз также все прошло. Хоть и с абсцессами, я человек терпеливый, к боли 
я привыкла, меня колют, я не чувствую. Почему я отекшая – это все делают гормоны. 
А без гормонов, мне сам Доленко сказал, выбора нету, только на гормонах могу быть. 
И они возмущаются, почему я столько инсулина колю, я говорю, что это же в Сумах 
в больнице назначили, а не я сама себе. В больнице у нас колют инсулин медики. 
Когда приходят на уколы, я же вижу, что не мой шприц. Там два вида шприцов – один 
в единицу-единицу, а во втором одна единица заменяет две единицы. И она прихо-
дит с другим шприцом, толстым, а у меня совсем другой шприц, тонкий. Открытый, 
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набранный шприц, но не мой. Я задала вопрос, почему мне собираются колоть такую 
дозу – я же не первый день колю, нас в Сумах учили, чтобы не было передоза. Ладно, 
об этом я уже промолчала, я возмутилась, почему не мой шприц. Она мне отвечает: 
«Откуда я знаю, как он там появился?» А на сегодняшний день уже заявляет мне 
завхирургии, чтобы я выписывалась. Я говорю, что я не пойду, потому что мне некому 
перевязки делать, а разрезана ягодица и разрезана рука. Вчера я позвонила своему 
Доленку, спрашиваю, что мне делать. А он уже звонит к дежурному врачу и говорит, 
чтоб контролировали: если передоз сделали, сахар падает, и пациентка может отклю-
читься. Но, «Слава Богу, нет, я бегом сладкое догонять. «А насчет шприцев, да, вы правы, 
если бы та медсестра принесла новую упаковку, при вас открыла, тогда другое дело». 
А когда использованный шприц, набранный в моей упаковке, и медсестра отвечает, 
что не знает, как он там появился, – это меня просто поразило.

Лариса Денисенко: Чому і коли ви звернулися по правову допомогоу?
Тетяна Стеценко: Мне знакомый один посоветовал обратиться к Вален-

тине Ивановне, потому что я хотела добиться правды и справедливості. Я хочу, 
чтобы люди не страдали, как я страдаю.

Лариса Денисенко: Ви розповіли свою історію про недбале ставлення 
лікарів. Щодо чого ви хотіли домогтися правди і справедливості – можливо, це 
стосується статусу інвалідності, чи чогось іншого, чи загалом домогтися того, 
щоб вони відповідали за свої вчинки?

Тетяна Стеценко: Да, чтобы они отвечали за свои поступки, чтобы не стра-
дали люди. У меня сосед, дальний родственник, тоже колол «Фармасулин», 
докололи его, и в сорок лет он умер. И никто за это не отвечает. Они считают, 
что раз человек из села, то ничего не понимает, а я – бывший медик.

Лариса Денисенко: Як можна людині допомогти у таких умовах?
Валентина Волік: Коли до нас звернулась пані Тетяна, то, перш за все, бачачи 

її стан, хотілося чимось допомогти. З того, що вона розказала, ми не могли говори-
ти, що є неналежне виконання професійних обов’язків, бо є протоколи, медичні 
працівники відповідають за свої дії. Але стан здоров’я, який ми побачили, говорив 
про те, що дійсно, можливо, є неналежне виконання професійних обов’язків. 
Ми їй порадили написати заяву, і вона якраз є з тієї категорії людей, яким можна 
призначити адвоката за рахунок держави. Адвокат був призначений, одразу 
були зроблені всі відповідні дії, подані заяви до міського відділку поліції, і зараз 
вийшло так, що вже певний час йде затягування цієї справи.

Лариса Денисенко: А заява якого штибу?
Валентина Волік: Заява за статтею 140 Кримінального кодексу про неналежне 

виконання своїх професійних обов’язків. За словами пані Тетяни, вже декілька 
слідчих змінилося. Кожного разу, коли вона мені телефонує, говорить про якийсь 
такий випадок, який не відповідає чинному законодавству, я рекомендую їй 
телефонувати на гарячу лінію Нацполіції, бо на місцевому рівні вона не може 
знайти відповіді. Або наші спеціалісти, відповідно до законодавства, консуль-
тують, як діяти у тій чи іншій ситуації. Також в роботу адвоката ми втручатися 
не можемо, бо у неї є своя лінія захисту. Ми хочемо, щоб справа дійшла до суду і 
була встановлена справедливість, захистити її права на медичну допомогу. Крім 
того, оскільки відділ інтеграції нашого місцевого центру займається ще й тим, 
що співпрацює з громадськими організаціями, благодійними фондами, ми точно 
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знаємо, що є дуже багато питань у її сім’ї, її сина. Вони не в змозі проводити своє 
лікування, тому, співпрацюючи з Міжнародним благодійним фондом «Крила Надії», 
ми намагаємось допомагати перев’язувальними матеріалами, шприцами, меди-
каментами. Ми не можемо говорити, правильно чи неправильно у даній ситуації 
діють лікарі, та ми чітко розуміємо, що є протоколи лікування, відповідно до яких 
мають здійснюватися певні дії. Але медична експертиза, яка має це визначити, 
відкладалася вже декілька разів. Зараз, наприклад, її перенесли на грудень. Наша 
відповідь на це – рекомендація звернутися до прокуратури, щоб вони подиви-
лися, чи правильно ведеться слідство. Цей приклад має бути таким, щоб люди 
не боялися захищати свої права і щоб люди, звертаючись по медичну допомогу, 
були впевнені в тому, що отримають професійну допомогу.

Лариса Денисенко: На проведенні експертизи, насамперед, наполягає 
адвокатка. Як має чинити адвокат чи клієнт, щоб таку експертизу провели? Як 
її організувати, хто має проводити, скільки це коштує?

Валентина Волік: У межах кримінального провадження про проведення 
об’єктивного слідства, у першу чергу, має дбати слідчий. І щоб коли матеріали були 
передані до суду, були не якісь безпідставні звинувачення, а повністю підтвер-
джені. Тим більше, що у пані Тетяни є висновки двох різних лікарень – місцевої 
і обласної. При чому у висновку обласної лікарні чітко вказано, що інсулін був 
призначений неправильно і призвів до розладу здоров’я. А судово-медична 
експертиза призначається в межах розслідвання. Експертиза є незалежною, 
в її роботу втручатися ніхто не може, і тому ми не можемо її пришвидшити. 
Експертиза повинна відповісти на питання – який стан пацієнтки зараз і чи є 
він результатом непрофесійного лікування.

Лариса Денисенко: Чим зараз займається адвокатка, на досудовій стадії?
Валентина Волік: На цій стадії адвокат подав усі відповідні заяви, зібрані 

документи для відкриття кримінальної справи, внесення її до реєстру досу-
дового розслідування. Далі були подані заяви, що дуже довго тривають певні 
процесуальні дії і далі, я так розумію, залишається тільки чекати, коли буде 
експертиза для того, щоб передати справу до суду. На щастя, у пані Тетяни 
на руках є медичні документи, в яких покроково зазначено, як відбувалося 
лікування. До речі, згідно із законодавством, свої медичні документи людина 
може зберігати у себе.

Лариса Денисенко: Тобто, зараз залишається чекати, як відреагує про-
куратура, як буде проводитися слідство, результатів медичної експертизи – і 
тоді вже справа перейде до суду?

Валентина Волік: Саме так. І тоді вже фахівці вирішать. До речі, в нашому 
центрі зараз є три справи, порушені у зв’язку з порушенням медичних прав. 
Вони досить складні. Наші адвокати стикаються з тим, що все більше людей 
звертаються по правову допомогу у зв’язку з порушенням медичних прав.

Лариса Денисенко: Дякую вам за цю розмову. Нагадую слухачам, що в ефірі 
був «Ген справедливості». Гостями студії були Тетяна Стеценко, яка прагне знайти 
відповідальних за зруйнування свого здоров’я, та інтеграторка Конотопського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Валентина 
Волік. Почувайтеся захищеними!
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Як і навіщо визнавати особу безвісно відсутньою?
12 січня 2017 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо», це «Ген справедливості». З вами Лариса Денисенко. 
Ми продовжуємо цикл програм, присвячених доступу до пра-
восуддя і функціонуванню системи безоплатної правової 
допомоги. Ми представляємо успішний кейс – цікава історія 
про визнання судом безвісно зниклим учасника Революції 
Гідності. У студії адвокатка мами безвісно зниклого Віталія 
Мандзюка – Мирослава Цапар. Давайте повернемося у 2013 
рік, коли син вашої клієнтки був учасником Революцію 
Гідності.

Мирослава Цапар: До Самбірського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги звернулася Кароман Олександра, і центр видав 
мені доручення представляти її інтереси у суді. Річ у тому, що 10 грудня 2013 
року її син, взявши свої особисті речі, поїхав у місто Київ на Майдан Незалеж-
ності, де на той час відбувалася Революція Гідності. Деякий час хлопець давав 
про себе знати, телефонував до матері, проте з березня 2014 року зв’язок з 
ним обірвався. Жінка неодноразово намагалася знайти свого сина, з’ясувати, 
де він перебуває, розпитувала знайомих, рідних друзів, сусідів, товаришів, з 
якими він спілкувався, з якими він поїхав до Києва, – але ніхто не знав його 
місце перебування.

Лариса Денисенко: Ви так говорите «хлопець», але насправді йдеться 
про дорослого чоловіка.

Мирослава Цапар: Так, дорослий чоловік 1971 року народження, це 
молодий чоловік. Але ж для мами він завжди хлопець і дитина, і боляче було 
дивитися на сльози матері, коли жінка свідомо звертається про визнання своєї 
дитини безвісно відсутньою.

Лариса Денисенко: Перед тим, як ваша клієнтка звернулася до вас, що вона 
намагалася робити, як вона намагалася його шукати? Що треба насамперед 
робити у такій ситуації?

Мирослава Цапар: Мати зниклого хлопця зверталася до управління 
карного розшуку ГУ МВС із заявою про розшук сина, а також до Київської 
міської клінічної лікарні щодо того, чи не поступав він з якимись травмами. 
Але жодного результату це не дало, і визнання безвісно відсутнім залишилося 
єдиним виходом.

Лариса Денисенко: А справу відкривали стосовно його зникнення? Адже 
він зник у часи доволі буремні: горів Будинок профспілок, багато людей тоді 
загинули, і з’ясовували, хто ці люди, коли неможливо було це з’ясувати відразу. 
Чи проводили експертизи, чи до неї зверталися на її скарги слідчі органи, аби 
вона надала зразки матеріалів для експертизи ДНК?

Мирослава Цапар: Таких пропозицій до неї не поступало, тільки її листу-
вання, повідомлення з лікарень, з поліції про те, що Віталія розшукати не змогли.

Лариса Денисенко: А медики давали якісь підтвердження, що такої людини 
в них немає? Можливо, були особи без документів, схожі за зовнішніми ознаками.
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Мирослава Цапар: Були такі повідомлення про те, що він не поступав 
на лікування, не знаходився у медичних закладах Києва.

Лариса Денисенко: А він із собою брав якісь документи?
Мирослава Цапар: Так, звичайно, в нього був паспорт. При зверненні 

до суду мати навіть не мала підтвердження, що це її син, вона мусила поно-
вити свідоцтво про народження, мусила доводити, що зареєстрований з нею 
чоловік – її син.

Лариса Денисенко: І за цей період ніхто не находив його документ?
Мирослава Цапар: Ні.
Лариса Денисенко: А скажіть, а для чого взагалі визнавати людину безвісно 

відсутньою?
Мирослава Цапар: Відсутність відомостей про Віталія за місцем його 

проживання протягом 2 років дало підстави звернутися до суду для визнання 
його безвісно відсутнім з тих підстав, що він має частку у квартирі, де він був 
зареєстрований і проживав з матір’ю, аби встановити опіку над його майном. 
Адже він зареєстрований у квартирі, тому навіть субсидію неможливо оформити, 
бо там потрібна довідка про склад сім’ї, потрібен його паспорт.

Лариса Денисенко: А які ще документи, крім свідоцтва про народження, 
треба надавати до суду, аби він визнав людину безвісно відсутньою?

Мирослава Цапар: Найперше, потрібна довідка про склад сім’ї з ЖЕКу; 
повідомлення від відділку поліції за місцем проживання, що вона зверталася 
у розшук а також документи, що їй передали з Києва; про те, що розшук нічого 
не дав; повідомлення з медичних закладів, що зниклий не надходив та не зна-
ходився на лікуванні. Крім цього, аби довести родинні відносини, заявниця 
зверталася до РАГСу, повторно брала свідоцтво про народження, де вона була 
вказана як матір. Брали копію будинкової книжки. Як свідки були запрошені 
сусіди та товариші.

Лариса Денисенко: А хто підтверджував той факт, що син дійсно виїжджав 
до Києва на Революцію Гідності? Друзі?

Мирослава Цапар: Так, друзі. Були такі, які вже неодноразово поверталися 
з Києва, вони приїжджали періодично, і коли їхав Віталій, були разом з ним 
у грудні 2013 року. Також опитували сусідів, які свідчили, що він вже тривалий 
час дійсно не з’являється за місцем проживання.

Лариса Денисенко: А який термін потрібен для того, аби звертатися 
до суду з приводу визнання безвісно зниклим?

Мирослава Цапар: Цивільний кодекс передбачає, що фізична особа може 
бути визнана безвісно відсутньою, якщо протягом року у місці її проживання 
немає відомостей про її місце перебування.

Лариса Денисенко: Тобто це має бути підтвердженим?
Мирослава Цапар: Так звичайно, документами. Також комісія може виїхати 

та скласти акт про те, що людини дійсно немає на місці проживання. До комісії 
можуть бути залучені представники ЖЕКу, депутати місцеві, і комісія може 
кілька разів приходити оглянути місце проживання зниклого, аби встановити, 
що його немає.

Лариса Денисенко: А щоб ця комісія запрацювала, що людина має зробити 
та до кого звернутися?
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Мирослава Цапар: Органи місцевого самоврядування, ЖЕКи створюють 
комісії.

Лариса Денисенко: Тобто це вже, коли людина до суду починає готувати-
ся. Скільки потрібно візитів комісії, аби отримати підтвердження, що людини 
немає? Чи перевіряли, виїжджав він закордон?

Мирослава Цапар: Так, при розшуку поліція дає запит до Державної 
прикордонної служби, чи перетинала кордон певна особа. Але Віталій за межі 
України не виїжджав. Комісія приходила двічі й встановила, що людини дійсно 
немає.

Лариса Денисенко: А чи може людина сама звернутися, наприклад, 
до Державної прикордонної служби, аби отримати відомості про свого сина? 
Чи це може робити тільки поліція?

Мирослава Цапар: До суду людина звертається вже із зібраними доку-
ментами, всі документи про розшук готові, а запити про перетин кордону 
може зробити й поліція. У цьому разі робили запит до Держприкордонслужби, 
і виявилося, що він кордон не перетинав і знаходився на території України.

Лариса Денисенко: Які ще суд ставив питання перед вашою клієнткою, чи, 
можливо, перед кимось іще? Скільки тривав сам процес?

Мирослава Цапар: Процес тривав близько місяця. Спочатку опитували 
заявницю, був представник Державної міграційної служби. Також на іншому 
засіданні опитувалися свідки: сусіди, друзі, знайомі зниклого, які підтверджу-
вали, що його дійсно немає за місцем проживання.

Лариса Денисенко: Скільки часу минуло з того моменту, коли мати звер-
нулася до вас, до того, як вона отримала рішення?

Мирослава Цапар: Вона звернулася наприкінці 2015 року, а рішення 
було на початку 2016 року.

Лариса Денисенко: Тобто все швидко вирішилося?
Мирослава Цапар: Так, звичайно. Документи були зібрані оперативно, 

суд не ставив під сумнів жодних документів, лише перевіряв їх правдивість.
Лариса Денисенко: А якщо уявити, що людина з’являється? У країні зброй-

ний конфлікт, він міг поїхати, його могли тримати у підвалі, зараз можливо все 
що завгодно. Як потім людина має підтверджувати, що вона жива і повернулася? 
Яка процедура повернення до списку живих людей?

Мирослава Цапар: Вона поновлює свої документи, звертається до поліції. 
Якщо в неї зберігся паспорт – це чудово. Якщо ні – відновлює особисті документи. 
І це рішення скасовується, особа визнається живою людиною. Вона сама може 
подати документи на поновлення, в цьому проблеми немає.

Лариса Денисенко: А це буде також вирішуватися на судовому засіданні?
Мирослава Цапар: Це встановлюється на судовому засіданні.
Лариса Денисенко: Хлопцеві потрібно буде оскаржувати ухвалене рішення?
Мирослава Цапар: Він встановлює факт своєї появи. Через деякий час після 

визнання людини безвісно відсутньою, родичі її можуть оголосити померлою.
Лариса Денисенко: Через який час це можливо зробити?
Мирослава Цапар: До трьох років можуть почекати, а потім є порядок: 

визнають особу померлою, а РАГС видає свідоцтво про смерть.
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Лариса Денисенко: Які наслідки зміни цих статусів саме для родичів? 
Чи їм краще чекати, чи більша потреба визнавати людину померлою? У чому 
різниця цих статусів для родичів?

Мирослава Цапар: У даному випадку, напевно, мої довірителі, мати зни-
клого саме будуть визнавати людину померлою. І вони роблять це з єдиною 
метою – це опіка над майном. Як він має частку у квартирі, то без нього вони з 
нею нічого не зможуть зробити. Тому встановлюється, що людина є безвісно 
відстуньою, а потім померлою. І після оголошення його померлим вони зможуть 
долю цієї частки в квартирі, долю цього майна успадкувати.

Лариса Денисенко: А якщо в людини, яка зникла безвісно, лишилися 
неповнолітні діти? На що треба звертати увагу, коли берешся за таку справу?

Мирослава Цапар: Своєї сім’ї в нього не було, ані дружини, ані дітей. Була 
сестра і племінниця, але в першу чергу право на успадкування має мати. Тому 
мати була заявником.

Лариса Денисенко: А якщо уявити, що в такої зниклої людини залишилися 
неповнолітні діти? На що тут треба звертати увагу, коли берешся за справу 
оголосити людину безвісно зниклою?

Мирослава Цапар: Неповнолітні діти набувають право на отримання 
допомоги від держави. Коли людину оголосять померлою, вони можуть звер-
нутися щодо призначення пенсій після смерті батька.

Лариса Денисенко: Чи є ще якісь пільги для родичів, аби визнати людину 
безвісно зниклою, окрім опіки над майном?

Мирослава Цапар: Жодних, в цьому немає жодного матеріального зиску. 
Лише чисто людський аспект: привести у порядок документи сина, опіка 
над майном. Мати не була на його утриманні. Як ви сказали, діти – це утриманці, 
вони матимуть допомогу від держави, а тут мати навіть не пенсійного віку, вона 
не претендує на допомогу.

Лариса Денисенко: А що робити надалі, коли родичі вирішують визна-
вати людину померлою? Які документи збирати, чи потрібно знов проходити 
процедуру розшуку, перевірки для того, щоб у суді мати все належне?

Мирослава Цапар: У неї збереглися всі документи, що приходили з Києва, 
з поліції, медичних закладів. Крім того, вона ще періодично буде навідуватися 
у поліцію, перевіряти – можливо, все-таки розшук дасть результати. Отримані 
відповіді вона також долучить до судової справи.

Лариса Денисенко: А потрібно звертатися до правоохоронних органів з 
певною періодичністю, щоб дізнатися, чи є якісь відомості про зниклу людину?

Мирослава Цапар: Звичайно, вона як мати, постійно звертається, шукає, 
тому що то є горе, і вона не дає собі спокою. Періодично вона звертається 
до органів внутрішніх справ, аби вони перевірили, чи не з’явилися якісь докази.

Лариса Денисенко: А чи не міг він піти добровольцем в 2014 році на Донбас?
Мирослава Цапар: Не ставили під сумнів, що такого бути не могло.
Лариса Денисенко: У нього був мобільний телефон. Чи можна було про-

стежити шлях цього телефону? Якісь сигнали, де він знаходиться?
Мирослава Цапар: Це і були останні відомості, березень 2014 року.
Лариса Денисенко: Чи потрібні ще якісь додаткові підтвердження, аби 

вступити у розпорядження майном, окрім рішення суду?
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Мирослава Цапар: Мати не має зараз права на це майно, тому що відчу-
жувати майно вона зможе тільки після визнання сина померлим. Наразі вона 
має право лише на опіку над майном, як співвласник квартири.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. Нагадую, ми гостюємо у Львові. 
З нами була адвокатка Мирослава Цапар. Почувайтеся захищеними!
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Судовий дозвіл на виїзд дитини за кордон без згоди 
батька: процедура, деталі
19 січня 2017 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». Це «Ген справедливості», з вами Лариса Денисенко. 
Ми продовжуємо цикл програм, присвячених доступу 
до правосуддя і надданю безоплатної правової допомоги. 
Сьогодні ми представляємо успішний кейс – це справи 
людей, які вдалося розглянути під час судових засідань. Ми 
гостюємо у Львові, наша гостя – адвокатка Ольга Потапчук. 
Вітаю, пані Ольго. Можете представити саму історію: у чому 
вона полягає, хто головні героїні, чому вони звернулися 
до вас?

Ольга Потапчук: Головні героїні історії – це моя клієнтка пані Оксана та її 
неповнолітня донька. Звернулася пані Оксана до центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у зв’язку з тим, що вона народила другу дитину 
і, перебуваючи у декретній відпустці, не має грошей на адвоката. Проблема 
полягала у ось у чому – її 14-річна дочка досить успішно займалася у секції 
баскетболу, її клуб неодноразово брав участь у різних змаганнях, у тому числі 
міжнародних – у Польщі, Угорщині та інших сусідніх країнах. Крім того, старша 
сестра пані Оксани запросила свою племінницю, яка одночасно є її похресницею, 
провести разом канікули на морі в Італії, і готова була оплатити поїздку. Однак 
була проблема, оскільки пані Оксана давно розлучена з чоловіком, вже понад 
12 років, він не те, щоб відмовляв у дозволі, а просто ігнорував прохання і 
дочки, і пані Оксани1.

Лариса Денисенко: І власне порушував права своєї доньки на розвиток?
Ольга Потапчук: Так, бо кожна дитина має право на нормальний розвиток. 

Кінець кінцем, кожна дитина має просто право знаходитись у нормальному 
колективі, право на підтримку своїх бажань, уподобань. Спортивні змагання – 
це розвиток, хто його знає, можливо, у неї якесь спортивне майбутнє, кар’єра, 
а виїзд на море – це елементарне оздоровлення. Я вже не кажу про якісь пізна-
вальні функції цієї поїздки – дитина побачить щось нове, дізнається про нову 
країну. Це дуже корисно.

Лариса Денисенко: З якого віку донька пані Оксани бере участь у змаган-
нях? Скільки разів вони зверталися щодо нотаріально посвідченого дозволу 
до тата? Чи коли-небудь він давав цей дозвіл у позасудовому порядку?

1 Незалежно від мети подорожі, діти до 16 років мають право на виїзд за кордон тільки за згодою батьків 
і в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними. Відповідно до Правил перетинання державного 
кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 27 січня 1995 р. № 57, 
вивезення дітей, які не досягли 16 років, у супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених ними, 
здійснюється за нотаріально посвідченим дозволом другого з батьків. Документ обов’язково повинен містити 
маршрут прямування і часові межі даної поїздки. Нотаріальна згода батьків на вивезення дітей за кордон є 
юридичним документом, що запобігає незаконному вивезенню (викраденню) дітей з України. У юридичній 
практиці зустрічаються випадки, коли батько не дає згоди на виїзд неповнолітніх дітей з України. Це може 
бути викликано розлученням і подальшим конфліктом з дружиною або місце проживання батька просто 
не відоме. Якщо мирним шляхом досягти компромісу не вдається, єдиним варіантом вирішення проблеми 
є звернення до суду.
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Ольга Потапчук: Ні, він жодного разу не дав дозволу, хоча вони нео-
дноразово зверталися. На той час, коли пані Оксана звернулася до центру, її 
дочка вже близько двох років займалася баскетболом. Але перед тим вона 
ще займалася танцями, де так само були виїзди, фестивалі, і вона жодного разу 
не змогла поїхати. Це, до речі, стало причиною, чому вона залишила танці. 
З баскетболом дитина теж вже йшла до того, що їй нецікаво, оскільки вона 
не може отримувати бонусів від свого заняття. Тобто, вона втрачала до цього 
інтерес. І було ще одне звернення, але враховуючи, що дівчинка вже була досить 
дорослою, майже 14 років, вона почала вимагати дотримання своїх прав. Тому 
пані Оксана вже була змушена шукати вирішення цієї проблеми.

Лариса Денисенко: А батько загалом займався дитиною? Не тільки фінансові 
зобов’язання, аліменти, а чи цікавився він, як дитина вчиться, де вона живе, чи 
все у неї добре? Чи був він обізнаний у тому, що він позбавив дитину розвитку 
тієї самої танцювальної кар’єри через те, що просто блокував всі ці дозволи?

Ольга Потапчук: Ви знаєте, мені тяжко однозначно говорити, оскільки 
я не є учасником цих подій. Я знаю лише те, що відомо зі слів клієнтки. Алі-
менти він не сплачував, постійно стверджував, що просто немає з чого. Тобто, 
батько цікава людина, бо він ніколи не відмовляв, але ніколи нічого не робив. 
Коли його питали, він казав «добре», але результату ніколи не було. Навіть 
останній раз, коли я казала Оксані запитати ще раз, він сказав, що дасть дозвіл, 
вишліть копію свідоцтва. Ми зробили нотаріально завірену копію свідоцтва 
про народження, вислали йому, але результату не було ніякого. Ми відправляли 
лист зі звісткою про отримання. Ми маємо інформацію, що він отримав лист, 
в результаті долучали це до судової справи як відмову. За ці роки він жодного 
разу не приїхав, не поцікавився, я вже не кажу навіть про матеріальну допо-
могу. Навіть не подзвонив, не поцікавився, як вона поживає, як проводить свій 
час, чим цікавиться. У батька була якась абсолютна байдужість до життя своєї 
дочки. Пані Оксана розказувала, що він навіть на дні народження не дзвонив. 
Ще одна історія мене вразила: батько переїхав жити до однієї зі східних облас-
тей, недалеко живе його мама. Донька поїхала один раз до бабці, а він навіть 
не приїхав, щоб її побачити.

Лариса Денисенко: Коли вже дійшло до судового розгляду, то які доку-
менти треба збирати і подавати?

Ольга Потапчук: Напевно, не існує якогось універсального пакету, кожна 
справа індивідуальна, все одно треба дивитися деталі, які можуть бути важли-
вими. У даній категорії справ ми оскаржуємо відмову, тобто, мають бути дані, які 
свідчать, що є відмова. У даному випадку у нас була квитанція з повідомленням 
про вручення цього самого свідоцтва. Тобто, батько мав цей дозвіл, але про-
йшло вже багато часу, а він до сих пір не був отриманий донькою. Крім того, 
він перестав виходити на зв’язок після того, як отримав ці документи, пере-
став відповідати на телефонні дзвінки. Також є стандартний набір: свідоцтво 
про народження, свідоцтво про розірвання шлюбу, копії особистих документів. 
І обов’язково мають бути документи, які свідчать про поїздку – або запрошен-
ня, або туристичний ваучер, або повідомлення про змагання. Тобто має бути 
документ про те, що повинна відбутися поїздка, і документ про те, що є відмова. 



Ген справедливості

147

У випадку з канікулами, тітка була змушена прийти до суду і свідчити, що вона 
дійсно запрошує племінницю на відпочинок і бере фінансові витрати на себе.

Лариса Денисенко: Наскільки я розумію, у вас було дві вимоги до суду: 
виїзд дитини без дозволу тата на канікули до Італії, і друга частина позову сто-
сувалася спортивних змагань. І от у частині змагань суд відмовив задовольнити 
ваші вимоги, а у частині канікул погодився на це. Чому? На кожну поїздку кожен 
раз має бути окремий судовий дозвіл

Ольга Потапчук: Бачите, в принципі, закон ніде не містить прямої забо-
рони на якісь довготривалі чи багаторазові виїзди. І навіть були випадки, коли 
такі виїзди надавалися, але в подальшому більшість цих справ було скасовано 
Вищим спеціалізованим судом. І, фактично, таким шляхом пішла судова практи-
ка, що на кожну поїздку кожен раз має бути окремий судовий дозвіл. Не знаю, 
наскільки така практика є правильною, але саме така склалася. Тобто, має бути 
чітко зазначена країна, мета і термін поїздки.

Лариса Денисенко: Тобто, йдеться про те, що треба подавати окремий 
позов до суду стосовно того, щоб дозволити дитині їхати на канікули до Іта-
лії чи Туреччини? І окремий позов до іншого судового засідання для того, щоб 
дозволити дитині їхати на змагання?

Ольга Потапчук: Виходить, що так. Якщо сьогодні дитина їде на канікули, 
а завтра на змагання, то потрібно два окремих судових дозволи на кожну 
поїздку. Я вже казала, якщо аналізувати законодавство, то немає такої прямої 
заборони, але судова практика показує інше.

Лариса Денисенко: Але у дітей, які займаються спортом чи музикою, 
наприклад, графік змагань, поїздок може змінюватись – переноситись дата 
турніру чи ще щось. Суд не розглядає це як аргумент того, що він своїм рішенням 
звужує можливість дитини втілювати її право на розвиток?

Ольга Потапчук: Я думаю, що якби такі звернення поступали, то практика 
якоюсь мірою і змінилася б. Я вже на цьому наголошувала – прямої заборони 
у законі немає. Але у всіх галузях є поняття судової практики – як воно складаєть-
ся, то вже так й іде. Теоретично в Україні немає системи прецедентного права, 
але де-факто вона хоч-не-хоч складається. Звичайно, це ускладнює життя, бо 
ясно, що не можна наперед знати, а отримання дозволу вимагає певного часу.

Лариса Денисенко: Якщо людина хоче, щоб влітку дитина виїхала на кані-
кули, коли треба почати цим займатися?

Ольга Потапчук: Я би радила починати десь у квітні, а краще ще раніше, 
щоб мати 3-4 місяці у запасі.

Лариса Денисенко: І вже на той час зібрати всі документи?
Ольга Потапчук: І тут ще один нюанс – чи потрібен сам дозвіл на виїзд, 

коли у дитини вже є закордонний паспорт, документи, а якщо немає, то потрібно 
ще врахувати час на оформлення цих документів. Тобто, якщо ви просите і 
оформлення документів, і дозвіл на виїзд, то треба врахувати час, який забирає 
ОВІР і всі інші процедури, які треба пройти в міграційній службі.

Лариса Денисенко: Чи є практика, що такі питання можуть вирішитися 
за одне судове засідання?

Ольга Потапчук: Якщо всі з’явилися і немає ніяких проблем, то теоретично 
можуть, але на практиці так майже не буває.
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Лариса Денисенко: А якщо тато не приїхав, ігнорує?
Ольга Потапчук: Це, як мінімум, відкладається на один раз, дається оголо-

шення, повідомляється, він отримує повістку. Але навіть, якщо є повідомлення 
про те, що він отримав повістку до суду, суд так само враховує різні нюанси, 
що людина могла не доїхати, захворіти. Як правило, якщо не з’являються всі, 
така справа, мінімум, один раз відкладається.

Лариса Денисенко: Надовго?
Ольга Потапчук: Це вже залежить від графіку суду, у законі не передбачено, 

який термін перерви має бути між тим усім. Як правило кожен суддя вирішує 
залежно від власної завантаженості. У суддів ніхто не забирає людського фак-
тору – хтось працює швидше, хтось повільніше, хтось за 15 хвилин може все 
послухати, а інший не може. Це ж не комп’ютер вирішує справу, а жива людина.

Лариса Денисенко: До таких справ як третя сторона залучаються органи 
опіки і піклування – яка їхня роль у цьому процесі?

Ольга Потапчук: Якщо чесно, участь органів опіки і піклування багато разів 
викликала у мене сумнів. У даному випадку, згідно із законом, ці органи мають 
контролювати дотримання прав дитини, якість побутових умов. Як правило, 
коли йдеться про будь-які інтереси дитини, вимагається згода, висновок чи 
будь-яке рішення органу опіки і піклування, оскільки це ніби кваліфіковані 
спеціалісти, які мають дати свій висновок. Але на практиці це теж надовго 
затягується, у них теж є своя процедура. Можливо, у менших містах орган опіки 
і піклування і володіє всією ситуацією, але у великих містах вони просто фізично 
не в змозі все охопити. У даному випадку вони прийшли додому, подивилися, 
у яких умовах живе дитина, чи мама належно її забезпечує. І коли вони бачать, 
що життя дитини відповідає певним умовам, вони дають свій висновок про те, 
що такій мамі можна довіряти, що дитина дійсно їде на відпочинок, змагання. 
Вони вже спілкувалися і з донькою пані Оксани, спитали і її думку.

Лариса Денисенко: А на якому етапі вони включаються у процес?
Ольга Потапчук: На етапі, коли їх включає суд або є звернення від якоїсь 

іншої установи, що потрібен їхній висновок. Ясно, що є проблемні діти, які пере-
бувають у них на контролі. Але це не наша ситуація, у даний момент ми про неї 
не говоримо. Але тут теж є суб’єктивний фактор, і, коли спілкуєшся з органами 
опіки, не завжди зрозуміло, чиї права вони захищають. Але ви маєте 2 місяці 
на довгу і складну процедуру з оглядами і заслуховуваннями. Такі наші реалії.

Лариса Денисенко: Я знаю, що задля вирішення цієї проблеми раз і 
назавжди ви пішли шляхом позбавлення тата батьківських прав? Тому ми 
вирішили розв’язати цю проблему раз і назавжди, і подали на позбавлення 
батьківських прав?

Ольга Потапчук: Так, після того, як ми отримали дозвіл на виїзд і оформлення 
всіх документів – дитина могла поїхати на відпочинок з тіткою. Але ще стояло 
питання низки інших поїздок – у неї розвивалось спортивне захоплення, її 
брали в команду, тобто, передбачалися закордонні поїздки на змагання. Тому 
ми вирішили розв’язати цю проблему раз і назавжди, щоб не бути зв’язаними 
кожного разу отриманням дозволу. Ми подали на позбавлення батьківських 
прав, оскільки батько жодного разу, фактично, не цікавився донькою, аліментів 
не сплачував, не брав ніякої участі у житті дитини, і на той момент ми мали 
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висновок органів опіки і піклування, де це все було зазначено. Вони, до речі, 
теж з ним зв’язувались, він казав, що приїде на засідання, буде брати участь, 
а потім так само зникав. На перше засідання представники органу опіки і 
піклування прийшли у зовсім іншому настрої, вони казали: «Як? Він обіцяв 
бути!». Але коли він не прийшов до них на третє засідання, вони опинились 
у нашій ситуації, зрозуміли стиль поведінки цієї людини. Хоч ця процедура, 
як правило, тяжка і складна, але у нас зайняла досить невеликий час, бо це 
вже була просто друга справа, яка, фактично, вже пішла на купі документів, 
які були зібрані для попереднього судового засідання.

Лариса Денисенко: Дякую вам за цю розмову. Нагадую, в «Гені справед-
ливості» була адвокатка Ольга Потапчук. Почувайтеся захищеними!
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Благодійні внески у поліклініках: історія 
про оскарження, перевірку і суд
2 лютого 2017 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». З вами «Ген справедливості», це Лариса Денисенко. 
Ми продовжуємо цикл програм, присвячених доступу 
до правосуддя і функціонуванню системи безоплатної 
правової допомоги. У фокусі нашого циклу – успішні історії 
того, як адвокати допомагають клієнтам. Я вітаю у студії 
нашу пару – це адвокат В’ячеслав Петрашенко та його 
клієнтка Євгенія. Яка ваша історія? З якими проблемами ви 
зіткнулися, чому довелося звертатися до адвоката?

Євгенія: Я не очікувала, що моя історія закінчиться 
судовою справою. Як громадянин, я у спокійному режимі планувала отримати 
медичну допомогу, яку зрештою не отримала. Про що потім звернулась із 
заявою до Департаменту охорони здоров’я та інших організацій.

Лариса Денисенко: Я розумію, що це частина і конфіденційної інформації, 
захист ваших персональних даних, але якого штибу медичну допомогу ви 
не отримали?

Євгенія: Я звернулась в одну з районних поліклінік (це підприємство 
комунальної власності) за отриманням певних лабораторних досліджень, які 
мені були виписані за направленням лікаря для встановлення правильного 
діагнозу і отримання певного курсу лікування. Але коли я звернулась до медич-
ної установи, де я мала здати ці аналізи безкоштовно, мені запропонували 
внести благодійні внески, при чому ця пропозиція була безваріантна – якщо 
я їх не вношу, то мені відмовляють у проведенні досліджень.

Лариса Денисенко: А хто цю пропозицію озвучував, чи вона зафіксована 
у письмовому вигляді?

Євгенія: Спочатку ця пропозиція була озвучена безпосередньо у лабо-
раторії, лаборантом, яка мала просто прийняти моє направлення і провести 
дослідження. Але мені сказали: «Ви знаєте, ми не зовсім можемо без керівництва 
це вирішити. Ви зверніться з направленнями спочатку до завідуючої лабора-
торії, якщо вона дозволить, – чомусь вона має дозволяти – тоді ми зробимо 
вам забір біоматеріалів і проведемо дослідження». Я звернулась до завідуючої, 
вона відкрито мені сказала, що ці дослідження дуже коштовні, тому вони їх про-
водять лише за тих умов, що пацієнт сплачує благодійні внески. Це не в касу, 
а безпосередньо їй. Вона встановила суми за дослідження, я їх сплатила. 
Я думала, що мені нададуть якісь квитанції, де буде вказано, які дослідження 
я проплачую, на що мені відповіли: «Ви ж розумієте, що це благодійні внески, 
тому ніяких документів ми не надаємо. Ви просто нам довіряйте, що ми все 
зробимо». На що я сказала: «Ні, повертайте мені гроші». І якщо вже така ситуація, 
я хочу розібратися, чому це не робиться безкоштовно – у мене є направлення, 
я є зареєстрований мешканець цього району, я консультувалась у лікаря – він 
сказав, що ці дослідження мають проводитись за направленням безкоштовно. 
На що мені відмовили у проведенні дослідження. За таких умов я вирішила 
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не платити незрозуміло кому гроші, і я взагалі засумнівалась, чи будуть ці 
дослідження проводитись, бо у них немає реактивів, може, вони лише беруть 
гроші і нічого не проводять.

Лариса Денисенко: А гроші вам все-таки повернули?
Євгенія: Так, але було дуже важко їх повернути. Бо там викликали головного 

лікаря, заступників головного лікаря, в їхній присутності все це відбувалось. 
Тож відповідаючи на ваше питання, чи було це зафіксовано – звісно, це було 
зафіксовано лише свідченнями. Бо коли я зверталась вже до Департаменту 
охорони здоров’я за роз’ясненнями, чому така ситуація відбулася, то і ці 
заступники давали пояснення, що брали ці гроші, а потім повертали. Тобто, 
завідуюча лабораторії вже не могла сказати, що цього не було.

Лариса Денисенко: А ви самостійно складали заяву до Департаменту 
охорони здоров’я? Чи вже на цьому етапі вам хтось допомагав?

Євгенія: Я зараз працюю в іншій сфері, але одна з моїх освіт юридична. Тому 
складала я заяву самостійно. Але, мабуть, якби складала з юристом, то не було б 
судового позову. Як виявилось, коли ти звертаєшся, то є певні законні вимоги, 
як ти викладаєш думки, вони не повинні бути такими стійкими твердженнями. 
Тобто, вже на етапі складання таких звернень, треба розумітися і знати, як 
формулювати свої думки, щоб не було такої реакції, яка була у мене. Бо після 
моїх звернень, які для лікарні обернулися серією перевірок…

Лариса Денисенко: Тобто, Департамент охорони здоров’я все-таки від-
реагував на ваші звернення?

Євгенія: На шостий чи на сьомий раз відреагував. Бо я вже почала звер-
татись і до КМДА, і до…

Лариса Денисенко: Ви писали сім звернень?
Євгенія: Так. Спочатку мені відповідали якимись відписками, а потім я пішла 

вище. Були і МОЗ, було навіть і НАБУ. Після мого звернення до НАБУ вже з’явився 
позов головного лікаря про захист честі і гідності, і ділової репутації, в якому 
він мене звинувачував, що я не даю йому життя, звертаюсь всюди, куди тільки 
можна, викладаю неправдиві факти про цю поліклініку.

Лариса Денисенко: Тобто, ваші звернення обернулися дзеркально позовом 
головного лікаря проти вас?

Євгенія: Він вважав, що вони надали мені роз’яснення, і я повинна ними 
задовольнитись. Але вони не пояснюють, що це за фонд, куди йдуть гроші, 
чому немає каси, чому немає бухгалтерських розрахункових документів, чому 
гроші збирають не працівники фонду, а завідуюча лабораторії, яка є медичним 
працівником. Вони мене звинувачували, що незважаючи на численну кількість 
відповідей з їхнього боку, я все одно звертаюсь. І дуже йому не сподобалось 
моє звернення до НАБУ. Звернення до НАБУ зробило свою справу – вони 
передали це до прокуратури, і розпочато кримінальне провадження. Станом 
на даний час воно триває. І як відповідна реакція, був позов головного лікаря, 
бо він вважав, що у мене не було підстав звертатись до НАБУ, що у поліклініці 
просто було непорозуміння.

Лариса Денисенко: До адвоката ви звернулися стосовно можливості 
подачі зустрічного позову, чи щоб вас підтримали у справі проти вас?
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Євгенія: Знаєте, спочатку я перечитала законодавство, зрозуміла, що я маю 
право звертатись, що це не є порушенням, а лише реалізацією мого права 
на звернення до уповноважених органів, щоб ті зробили перевірку. Але, як 
виявилось, це було не дуже легко. Я самостійно подала заперечення позову, 
у мене була така правова позиція, я думала, що за одне засідання ця справа 
буде розглянута, за мною дійсно немає жодних ознак поширення недостовірної 
інформації. Але з березня 2016 року суддя чомусь кожні два тижні переносила 
засідання. У жодному засіданні головний лікар не брав участі, він скористався 
послугами адвоката, який представляв його інтереси в суді. Вона завжди нада-
вала якісь незрозумілі документи, але щоб їх розглянути, суд завжди брав час, 
переносив засідання. І все літо, кожні два тижні я ходила до суду, як на роботу. 
Спочатку у мене було дуже стійке бажання подати зустрічний позов. Але потім 
я так втомилась від цих судових засідань, що вже думала, як би мені закрити цей 
позов. Адже є кримінальне провадження, і якщо щось буде, то там. Але потім 
я подумала, що таки щось не так роблю. Вже шосте судове засідання, суддя бере 
на розгляд документи, які, на мій погляд, не стосуються справи, затягує розгляд. 
Тому я вже звернулась до центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. Спочатку я хотіла отримати просто консультацію, але у центрі мені 
запропонували скористатися послугами адвоката, який допоможе не тільки 
підготувати документи, а й братиме участь у засіданнях. Вже минуло півроку 
від початку всієї цієї історії, і я погодилась.

Лариса Денисенко: Що правильно і неправильно зробила Євгенія? На якому 
етапі зараз ця історія?

В’ячеслав Петрашенко: Я підключився вже на фінальній стадії цієї справи, 
власне, я був лише на одному судовому засіданні, коли були судові дебати. Хочу 
надати деякі пояснення щодо структури збирання цих благодійних внесків. 
Коли я знайомився з матеріалами справи, стало зрозуміло, що на території цієї 
районної поліклініки дійсно діє міжнародний благодійний фонд. Було дуже 
дивно, що просто була укладена угода між поліклінікою та фондом про спів-
робітництво, благодійний фонд не мав персоналу, не мав оренди приміщення. 
Власне працівники поліклініки і збирали гроші на цілі благодійного фонду. 
Тому це був такий певний віртуальний фонд. Це вже з’ясувалося після заяв 
пані Євгенії. Я думаю, що з боку керівника цієї поліклініки це була така страте-
гія захисту, оскільки його вже почали перевіряти прокуратура, Департамент 
охорони здоров’я. Тому, в принципі, йому нічого не залишалося, як подати 
позов. Кращий захист – це напад. Подивившись матеріали справи, я зрозумів, 
що там все було, пані Євгенія все правильно оформила. Я брав участь за дору-
ченням Другого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, взяв участь у судових дебатах. Позиція позивача з самого 
початку була дуже слабка.

Лариса Денисенко: На що вони посилалися? На чому ґрунтувалася їхня 
позиція?

В’ячеслав Петрашенко: Ще не було закінчене кримінальне проваджен-
ня, власне, одним із аргументів у сторони позивача було те, що: «А чи було 
вже судове рішення щодо порушень з боку керівника поліклініки?» – відповідь 
«ні». Відповідно, таким чином вони обґрунтовували, що оскільки немає вироку 
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по кримінальній справі, немає висновку про порушення, то, відповідно, пані 
Євгенія так би мовити поширила неправдоподібну інформацію. Також вони 
посилались на те, що вона писала скарги у декілька органів, а вони наполягали 
на тому, що не можна писати багато скарг. Можна написати тільки одну скаргу.

Євгенія: Вони формулювали свою думку так, що я зловживаю своїм правом 
на звернення. Але вони не могли обґрунтувати. Адже у законодавстві немає 
ніяких обмежень.

Лариса Денисенко: І позивач вважав, що ці звернення множать негативне 
ставлення до нього як до лікаря? Що це відіб’ється на його діловій репутації? І 
одразу друге питання – як вони пояснювали існування самої цієї схеми, цього 
віртуального фонду?

В’ячеслав Петрашенко: Головний лікар вказував на те, що ця інформація 
призвела до перевірок його діяльності, це порушує його ділову репутацію як 
керівника цієї медичної установи. Відтак він намагався спростувати ту інфор-
мацію, яка була вказана у зверненнях пані Євгенії. Щодо структури діяльності 
поліклініки, це питання і досі до кінця не вирішено, оскільки ця схема пере-
вірялася і Департаментом охорони здоров’я, і правоохоронними органами. 
На сьогодні немає остаточного рішення. Здається, Департамент зробив висно-
вок, що там є певні порушення, але по кримінальній справі немає будь-якого 
стягнення. Як я казав, це була стратегія захисту, оскільки через цей цивільний 
позов він намагався спростувати поширення відомостей. Тоді це могло бути 
використане ним при захисті його по інших перевірках, які тривають. Суд став 
на позицію відповідача.

Лариса Денисенко: Які аргументи ви наводили?
В’ячеслав Петрашенко: Конституція надає будь-якій людині право на звер-

нення до правоохоронних, державних органів1. Сам факт звернення до державних 
органів не може вважатися поширенням недостовірних відомостей у контексті 
Цивільного кодексу стосовно положень захисту честі і гідності, ділової репутації. 
Судова практика існувала до нашої справи – там сотні, якщо не тисячі справ 
із посиланням на цю практику. Суд прийняв правильне рішення. З точки зору 
позивача, йому найскладніше довести факт поширення недостовірної інфор-
мації. З точки зору відповідача, поза межами звернень ніякого поширення 
не відбувалося, це і врятувало нас від цього позову. Всі звернення і скарги були 
в межах звернення до державних органів, закон це дозволяє, відтак ми успішно 
захистили свою позицію. Треба сказати, що позивач подавав апеляційну скаргу, 
але також було підтверджене рішення суду першої інстанції.

Лариса Денисенко: Тобто, ми можемо вже привітати вас, що ви виграли цю 
справу. А що наразі можна сказати про подальше розгортання цієї справи? Чи 
стежите ви за перевірками? І якщо ви знову зіткнетеся з тим, що вас попросять 
заплатити за медичну послугу у благодійний фонд, що ви будете робити?

Євгенія: Я не відпускаю цю ситуацію, вона мене зачепила, саме цей позов. 
Мабуть, якби не цей позов, то я би уже заспокоїлась. Але що мене не заспо-
коює – жоден державний орган, навіть який перевіркою встановив факт 

1 Ідеться про статтю 40 Конституції, за якою усі мають право направляти індивідуальні чи колективні 
письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самовряду-
вання та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану 
відповідь у встановлений законом строк.
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порушення, не прийняв рішення про відповідальність лікаря. Лікар працює, 
завідуюча лабораторії працює, вони не отримали навіть якихось адміністратив-
них, дисциплінарних стягнень, не говорячи уже про звільнення. Кримінальне 
провадження триває, але ми знаємо, як вони тривають у нашій країні, скільки 
років, і як закінчуються. Тому я все ж таки не залишаю це питання і звертаюсь 
до Департаменту, до КМДА з листами, яка ж відповідальність чекає цього лікаря. 
Поки отримую відписки. Для мене це дуже сумна історія, бо вона закінчилась 
виграним позовом, але глобально та лікарня лишилася у тому ж стані, з тим же 
керівництвом, люди на тих же посадах, займаються тими ж справами. Про це 
знають всі, і ніхто нічого не робить – це сумно.

Лариса Денисенко: Дякую вам за цю розмову. Сподіваюсь, наша програма 
стане сигналом для пані Супрун. З вами був «Ген справедливості». Почувайтеся 
захищеними і боріться за свої права!
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Як домогтися виплати допомоги, якщо прокуратура і 
Мінсоцполітики три роки шлють відписки?
16 лютого 2017 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». Це Лариса Денисенко і «Ген справедливості». 
Ми продовжуємо цикл програм, присвячених функ-
ціонуванню системи безоплатної правової допомоги 
і доступу до правосуддя. У центрі нашої уваги сьо-
годні чергова історія адвоката і клієнта – будемо 
представляти історію на соціальну тематику. Я вітаю 
гостей студії – це клієнт системи безоплатної право-
вої допомоги Віталій Редько та його адвокатка Лілія 
Лукацька. З чого почалася ваша історія? Чому ви були 

вимушені захищати свої права і права своїх підопічних у судовому порядку?
Віталій Редько: У мого сина інвалідність ІІ групи, нам платили гроші 

по догляду до 2013 року1. Всі документи були оформлені, і ми, як опікуни, повин-
ні були отримувати ці гроші. Але з 2013 року соціальні служби Деснянського 
району сфальшували закон по догляду за людиною з інвалідністю і перестали 
виплачувати мені ці гроші. Я звернувся до Першого київського місцевого цен-
тру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, і мені призначили 
адвоката Лукацьку Лілію Георгіївну. Вона мені допомогла у правовому полі, 
щоб я отримав ці гроші по догляду за дитиною.

Лариса Денисенко: А скільки йшла ваша розмова чи листування з соці-
альними службами?

Віталій Редько: Три роки. Я звертався і до прокуратури, і до соціальних 
служб, і до районної адміністрації, але мене ніхто не слухав. Вони робили те, 
що їм вигідно.

Лариса Денисенко: А що прокуратура відповідала вам?
Віталій Редько: Прокуратура відправляла цю заяву на перевірку до соці-

альних служб, а вони мені давали ту ж відповідь, як і три роки.
Лариса Денисенко: На що посилалися соціальні служби? Навіть коли 

бюрократ готує відписку, вона на щось орієнтована – на що у цьому випадку?
Лілія Лукацька: Я немного хочу уточнить – у Виталия Алексеевича не один, 

а два сына, и оба с инвалидностью ІІ группы (психические заболевания). Все 
дело в том, что таким людям нужен человек, который бы за ними ухаживал. 
Законом предусмотрена денежная помощь, и определенное время эта помощь 
оказывалась именно на двух детей. Были внесены изменения в постановление 
Кабинета Министров о порядке предоставления такой помощи2 – раньше 
было 10 % от минимального прожиточного минимума на каждого человека 

1 Зараз, згідно зі статтею 5 Закону «Про психіатричну допомогу», держава гарантує грошову допомогу особі, 
яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком 
лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, – на догляд за нею. Розмір 
зазначеної допомоги не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць 
(раніше – не більше, ніж мінімальна заробітна плата). 
2 Ідеться про Порядок надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи 
II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує 
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с инвалидностью. Слово «на каждого человека с инвалидностью» было убрано. 
Я так подозреваю, что это было сделано специально. Оставили же такое поня-
тие, как размер самой помощи. То есть, и в закон о психиатрической помощи, 
и в порядок предоставления этой помощи оставили только размер – он не должен 
превышать минимальную заработную плату. На сегодня это уровень прожиточ-
ного минимума; на тот момент, когда мы проходили все судебные инстанции, 
это был уровень минимальной заработной платы. Основываясь на этом, Вита-
лий Алексеевич постоянно получал отказ – что доход его семьи превышает 
размер минимальной заработной платы, поэтому они готовы платить только 
на одного человека с инвалидностью, только на одного сына. В связи с этим он 
обратился к нам, предоставил документы не только с управления социальной 
защиты. Хочу обратить ваше внимание, что были и письма из Министерства 
социальной политики, которые также поддерживали позицию Управления 
социальной защиты Деснянского района – и отказывались удовлетворять 
обращение Виталия Алексеевича. Они ссылались на то, что уход за сыновьями 
осуществляет его жена и достаточно на эту семью платить помощь только 
в размере минимальной заработной платы.

Лариса Денисенко: Які аргументи ви виклали під час судових засідань? 
Наскільки я розумію, ця історія на даний момент закінчилась позитивно – 
до чого саме дослухався суд?

Лілія Лукацька: Не только на данный момент позитивно, решение уже 
набрало законной силы. Виталий Алексеевич уже получил помощь. К сожа-
лению, не за те три года, потому что это все-таки административный процесс, 
существует определенный порядок, сроки. В исковом заявлении мы делали 
основной акцент на статью 5 Закона Украины «О психиатрической помощи», 
где говорится о том, что государство гарантирует денежную помощь лицам, 
которые осуществляют уход за людьми с инвалидностью І или ІІ группы. Мы 
обращали внимание суда на тот факт, что в семье два человека с инвалидностью – 
почему же помощь выделяется на одного, по каким критериям управление 
соцзащиты оценивает, на кого именно. У сыновей разница в два года, диагноз 
один и тот же. Обратили внимание на тот факт, что Виталий Алексеевич теперь 
тоже нетрудоспособный. По закону, люди, которые осуществляют уход за людь-
ми с инвалидностью, не должны работать. Поскольку жена осуществляет уход 
за старшим сыном, то Виталий Алексеевич может осуществлять за младшим. 
В соответствии с порядком, на каждого человека, который осуществляет уход, 
заводится отдельное дело. Все эти аргументы были изложены. Спасибо судье 
Таран Деснянского суда – она прислушалась, и вынесла позитивное решение. 
Между прочим, Управление соцзащиты Деснянского района так и не явилось 
на заседание суда. Они пытались обжаловать решение в апелляционном 
порядке, но не сложилось. Решение суда набрало законную силу, и Виталий 
Алексеевич теперь не только опекун, но и получает денежное пособие на обоих 
сыновей-инвалидов.

Лариса Денисенко: Вони не з’являлися на суд, чи були якісь письмові 
заперечення?

постійного стороннього догляду, на догляд за ним, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 2 серпня 
2000 р. № 1192.
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Лілія Лукацька: Да, они подавали свои возражения – те же, что они давали 
Виталию Алексеевичу в своих письмах. Вот у них было: «Відповідач зазначив, 
що розрахунок допомоги проводиться для сім’ї і, оскільки розмір допомоги 
не може перевищувати розмір мінімальної заробітної плати, допомога при-
значається у розмірі на одну особу, незалежно від кількості осіб, за якими 
здійснюється догляд». Вы представляете себе ситуацию – а если бы в семье 
было не два человека с инвалидностью, а пять, десять?

Лариса Денисенко: Як ви вважаєте, це прорахунок законодавства чи 
прорахунок тлумачення? Я хочу зрозуміти, де і у чому системна помилка, хто її 
робить?

Лілія Лукацька: Вы знаете, я уже не первый год оказываю бесплатную 
правовую помощь, сталкиваюсь и с пенсионерами, у которых проблема, 
и с управлениями социальной защиты, и с Пенсионным фондом – я считаю, 
что все-таки эти органы взяли не соответствующую для себя компетенцию 
трактовать законы в свою пользу.

Віталій Редько: Так, вони тлумачили закон не на користь людей з інвалід-
ністю, тих, хто за ними доглядає, пенсіонерів – я не знаю, як можна так робити. 
Якщо соціальним працівником закон тлумачиться не на користь людини з 
інвалідністю, пенсіонера чи доглядача – це злочин з боку соціальних служб, і 
такі люди не повинні там працювати.

Лариса Денисенко: Наразі справедливість встановлено, але за ці три роки 
держава не повернула кошти пану Віталію?

Лілія Лукацька: Нет, не вернули. Все дело в том, что нужно, чтобы все 
понимали (и наши читатели), что Пенсионный фонд, управления соцзащиты – это 
субъекты властных полномочий. Все споры с субъектами властных полномочий 
рассматриваются в административном порядке, для этого предусмотрена опре-
деленная процедура. Как только вы получили ответ на свои обращения, есть 
6-месячный срок, чтобы его обжаловать1. К сожалению, Виталий Алексеевич 
это упустил. С первого дня, когда ему было отказано в помощи, к сожалению, 
тогда еще не действовала бесплатная правовая помощь по гражданским 
и административным делам2, поэтому, возможно, он о ней не знал, и не знал, 
куда обратиться. Когда он узнал о существовании бесплатной правовой помо-
щи, он обратился в Первый киевский центр по предоставлению бесплатной 
вторичной правовой помощи с соответствующим заявлением. Мы приняли, 
рассмотрели его документы – последнее обращение было как раз в апреле 
2016 года.

Лариса Денисенко: І суд взяв до уваги саме останнє листування, останню 
заяву?

Лілія Лукацька: Именно. Да, потому что здесь четко нужно придержи-
ваться сроков обращения в суд. Если мы по какой-то неуважительной причине 
пропустили, то у нас даже не примут заявление к рассмотрению.

Лариса Денисенко: Чи можна тут розглядати відшкодування моральної 
і матеріальної шкоди?

1 Детальніше див. статтю 122 Кодексу адміністративного судочинства.
2 Положення Закону «Про безоплатну правову допомогу», що уможливили отримання безоплатної правової 
допомоги в таких справах, набрали чинності з 1 липня 2015 року.
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Лілія Лукацька: Скорее всего, я бы тут рекомендовала обратиться с иском 
о взыскании морального ущерба. Потому что, действительно, такой период 
времени человек знает, что его права нарушаются, оббивает пороги социаль-
ной службы, пишет в министерство, и ни один орган не идет навстречу. Я хочу 
обратить внимание на то, что это не сама помощь человеку с инвалидностью, 
а денежная помощь лицам, которые осуществляют уход за ними. Виталия 
Алексеевича признали таким лицом только с момента принятия судебного 
решения, а он, к сожалению, тоже этих нюансов не знал. Когда он обращался 
в управление соцзащиты, то просил только назначить эту помощь, но не ставил 
вопрос о назначении его лицом, которое будет ухаживать. Он считал, что раз 
на протяжении всего времени болезни своих детей таким лицом была признана 
его жена, определенное время она получала помощь на двоих детей, то ему 
даже в голову не приходила мысль о том, что он тоже может быть этим лицом, 
которое осуществляет уход за вторым ребенком. Если бы он немножко понимал 
эти нюансы, то, скорее всего, он бы может даже и до нас не дошел. Возможно, 
это даже удовлетворили бы.

Віталій Редько: Я звертався до соціальних служб з тим, щоб людиною 
по догляду за однією дитиною призначили дружину, а за другою – мене. Але 
у соціальній службі Деснянського району мені сказали, що по догляду за хво-
рими дітьми призначається тільки одна людина – мати або батько.

Лариса Денисенко: Тобто вони знову неправильно тлумачили?
Лілія Лукацька: Да, конечно, они трактовали в свою пользу.
Віталій Редько: Я вам скажу так щиро, по-людськи – соціальні служби 

не тільки у Деснянському районі, а й у всьому Києві – закорумповані. Я не знаю, 
кому потім вони віддають ці гроші, але я стверджую, що там є якісь нелюдські, 
шахрайські дії.

Лариса Денисенко: Щодо шахрайських дій – це справа відповідних органів, 
але те, що тут дійсно є тлумачення органу, який, в принципі, не повинен цього 
робити, – це очевидний факт, що і підтверджує пані Лілія.

Віталій Редько: Ще одне скажу. У минулому році держава, Кабінет Міністрів, 
виділили разову грошову допомогу людям Небесної Сотні, тяжко- і легкопо-
раненим. Але ці гроші були виділені у червні, а люди їх отримали аж у грудні.

Лариса Денисенко: Пані Ліліє, поясніть нашим слухачам, багато хто, 
отримуючи відмову від місцевої соціальної служби, починає скаржитися далі – 
подавати заяви до Міністерства соціальної політики, звертатися до прокуратури. 
І у такий спосіб може випустити цей термін подачі до суду. Що б ви порадили 
краще робити?

Лілія Лукацька: Я бы посоветовала только одно – обращаться в центры 
по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Если вы обра-
тились с заявлением в органы пенсионного фонда, управления социальной 
защиты, и не довольны ответом – обращайтесь в центры, где будут рассмотрены 
ваши заявления, ответы этих органов. Если мы придем к выводу, что ваши 
права нарушены, мы с удовольствием составим исковое заявление и будем 
защищать вас в суде.

Лариса Денисенко: Людина, скажімо, може звернутися до центру, а пара-
лельно оскаржувати дії районного управління соцзахисту до міністерства?
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Лілія Лукацька: Может, конечно. Но все-таки я считаю, что без правовой 
помощи адвоката это достаточно сложно сделать.

Лариса Денисенко: Пан Віталій ще зачепив питання щодо затримки соці-
альних виплат – наче ніхто тобі не відмовляє, але дійсно є зволікання. Зазвичай 
це пояснюється тим, що держава змучена збройним конфліктом, немає мож-
ливості вчасно наповнювати бюджет, і ми не можем вчасно отримувати ту чи 
іншу матеріальну допомогу. Що у таких випадках можна порадити людям, коли 
є затримка на півроку, рік?

Лілія Лукацька: У нас действительно интересная ситуация возникает 
с этими выплатами, но, как свидетельствует наша практика, как только прихо-
дит судебное решение, то у нашего государства, социальных служб находятся 
деньги для выплат за весь период. Не нужно затягивать – если вы считаете, 
что ваши права нарушены, обращайтесь к специалистам. Будет составлено 
исковое заявление, будем представлять вас в суде.

Лариса Денисенко: А людина може, бачачи, що 2-3 місяці немає виплат, 
звертатися до адвоката і подавати позов щодо затримки соцвиплат?

Лілія Лукацька: Обращаться, конечно, может, но у нас таких случаев 
еще не было. Если это назначенная помощь, то, надо отдать должное соцслужбам, 
выплаты идут. У нас возникают сложности, как в случае Виталия Алексеевича – 
когда он имеет право, а ему в этом праве отказывают.

Лариса Денисенко: Пане Віталію, ви зараз вчасно отримуєте належну 
допомогу?

Віталій Редько: Я вчасно отримую цю допомогу, що нам призначили. 
Я дуже вдячний адвокату, судді – якщо б не вони, не ця безоплатна правова 
допомога, я б ці кошти навіть не побачив.

Лариса Денисенко: Дякую за розмову. Нагадую слухачам «Громадського 
радіо»: в ефірі був «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. Ми представляли 
історію клієнта Віталія Редька і його адвокатки Лілії Лукацької. Почувайтеся 
захищеними!
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Водій нехтує вашим правом на безоплатний проїзд і 
висаджує з маршрутки: що робити?
2 березня 2017 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». З вами Лариса Денисенко, це «Ген справед-
ливості». Ми гостюємо в Житомирі і продовжуємо 
цикл програм, присвячених роботі системи безоп-
латної правової допомоги і доступу до правосуддя. 
Ми представляємо успішну історію, яка буде стосу-
ватися відновлення пільги на право безкоштовного 
проїзду. Я вітаю у студії адвоката Юрія Гузовського 
і його клієнта Юрія Іващука. Людей, які мають пра-
во на безоплатний проїзд, намагаються не брати, 

або казати: «Двох вже возили, ви третій, виходьте», – ситуації можуть бути 
різними. Як почалась ваша історія?

Юрій Іващук: История началась еще в 2012 году, когда мне дали группу 
инвалидности. Получил я эту группу по уходу за ребенком с инвалидностью І 
группы – ДЦП с судорожным синдромом. Ему нужен постоянный уход, мы с женой 
менялись каждые пять лет – то она уходила на работу, то я. Одному очень тяжело. 
Мы стали в очередь на получение льготной квартиры для ребенка с инвалид-
ностью – наши жилищные условия не позволяли о нем заботиться, не было 
ни воды, ни туалета. Случилось так, что у ребенка, после долгого приема таблеток 
от судорожного синдрома, началось психическое расстройство. Последние 10 лет 
за ним присматривал я, у жены было больше возможностей зарабатывать. Ребенок 
попал в психиатрическую лечебницу, а я с инсультом в больницу, потом сразу 
развился второй инсульт, разрыв аневризмы. Сначала мне дали ІІІ группу, и здесь 
я тоже самостоятельно добился, потом ІІ, хотя должна быть І. Но после этого меня 
перестали пускать в маршрутки. Обычно я всегда ругался, с 2012 года ругался. 
Но сил не было – туда пойдешь, сюда, два-три дня поездил, неделю, и опять все 
сначала. Потом знакомый мне рассказал о службе безоплатной правовой помощи.

Лариса Денисенко: А деякі ж водії вас пускали?
Юрій Іващук: Так.
Лариса Денисенко: Це більше людський фактор чи на водіїв впливало 

те, що казали, що маєте право їхати, можете показати всі належні документи?
Юрій Іващук: Даже люди выгоняют. Останавливается маршрутка, открыва-

ются двери, и водитель говорит, что никуда дальше не поедет. И люди начинают 
говорить: «Выходи». Некоторые просто платили за меня деньги, чтобы дальше 
ехала маршрутка. А я отстаивал свои права и права людей с инвалидностью. 
Однажды я ехал в поликлинику – два раза в год должен проходить дневной 
стационар – зашел в маршрутку, показал удостоверение, а водитель просто 
заглушил мотор, сказав, что дальше никуда не поедет. Мужчина с заднего сидения 
подошел и заплатил за меня, как сейчас помню – дал водителю 10 гривен, тот 
ему сдачу. Я очень сильно перенервничал, мне стало плохо. Но до остановки 
я доехал, вышел и пошел. На улице снова стало плохо, прислонился к столбу. 
Молодая пара подошла, провели меня к поликлинике. Сделали мне диагностику, 
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кардиограмму – прединсультное состояние. Когда я еще находился в автобусе, 
я вызвал полицию, они нашли меня уже в поликлинике.

Лариса Денисенко: А викликали поліцію ви для чого?
Юрій Іващук: Зафиксировать, что меня не хотят везти. Но когда заплатили 

деньги, он поехал.
Лариса Денисенко: А це ви вперше викликали поліцію?
Юрій Іващук: Это первый раз. Я увидел по телевизору передачу, что бойцы 

АТО вызывали полицейских. У меня есть документы, что я обращался к началь-
нику транспортного управления ОДА, где-то около сорока раз, но всегда одно 
и то же, ни одного водителя с 2012 года не наказали. После этого последнего 
случая нашли водителя, составили протокол.

Лариса Денисенко: Що у вас запитувала поліція?
Юрій Іващук: Спрашивали, как это случилось, что случилось. Я сказал, что они 

обязаны регистрировать такие случаи. Там был какой-то заместитель, говорит: «Да, 
я знаю, что такие истории бывают, но мы еще не готовы к этому». После я побыл 
дома, пришел в себя, и пошел в горсовет узнать, на каком основании они дали 
распоряжение. Там есть такой начальник транспортного отдела Ткачук, сказали, 
что никакого распоряжения не давали, что срочно высылают рейд на линию 
и будут проверять, действительно ли повешены такие объявления. Там висело 
объявление, что возят только людей с инвалидностью І группы.

Лариса Денисенко: Це водій сам собі повісив на маршрутку?
Юрій Іващук: Сказал, что хозяин ему сказал, и какое мое дело. Я попросил 

его прочитать, что написано на этом объявлении, я не вижу. Он ответил, что это 
мои проблемы, что я не вижу. Людей с инвалидностью считают изгоями. И я вот 
заметил, что часто сталкивают лбами ветеранов АТО и людей с инвалидностью. 
Вот бойцам АТО можно сколько угодно ездить, а для людей с инвалидностью 
в нашем транспорте только два посадочных места. Я увлекаюсь рыбалкой, 
но выехать практически не могу. Зимой практически не езжу, только по городу 
или если ребенок в больницу попадает. В пригородном транспорте сделали 
льготу 50 % на проезд с 1 октября по 15 мая для инвалидов I и II группы. Но, 
насколько я знаю, закон не запрещает летом тоже ездить, и должно быть 
бесплатно в радиусе 50 километров. Но в транспортном управлении мне 
говорят, что это частный перевозчик, а не государственный. Так поставьте 
тогда государственные автобусы, зачем нам частники, которые отказываются 
возить людей с инвалидностью и бойцов АТО.

Лариса Денисенко: Чи мають бути різні правила для приватних і державних, 
комунальних перевізників, якщо вони погіршують права людей?

Юрій Гузовський: Відповідно до статті 38 з позначкою 1 Закону України 
«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», люди з 
інвалідністю І і ІІ групи, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують людей 
з інвалідністю І групи, мають право на безоплатний проїзд у пасажирському 
міському транспорті, окрім таксі. Пільгове перевезення людей з інвалідністю 
мають здійснюватися усіма транспортними підприємствами, незалежно від 
форми власності та підпорядкування.

Лариса Денисенко: А ці квоти – я їх теж часто чую у Києві – є два місця 
на маршрутку і не можна брати більше, наскільки вони правомірні?



Ген справедливості

162

Юрій Гузовський: Я вважаю, що вони неправомірні. От у нашій ситуації пану 
Юрію потрібно було під’їхати до лікувального закладу. І якщо він буде чекати 
маршрутку, водій вирішує питання, це неправомірно. Людей з інвалідністю 
повинні провозити всі, відповідно до закону.

Лариса Денисенко: А це оголошення, про яке згадував пан Юрій щодо 
зменшення кола осіб, які мають право на безоплатний проїзд, наскільки це 
правомірно?

Юрій Гузовський: Ці дії є незаконними, оскільки звуження змісту і дії прав 
не допускається Конституцією України і законами.

Лариса Денисенко: Хто має право це оскаржити?
Юрій Гузовський: Тут виходить така ситуація, що людина, яка вважає, що її 

права порушені, має право звернутися до правоохоронних органів або до суду, 
щоб вирішити таку проблему. Що і зробив пан Юрій.

Лариса Денисенко: А коли ви викликали поліцію, вони складали якийсь 
протокол, опитували когось?

Юрій Іващук: Этого я не видел, но история того дня на этом не закончи-
лась. Я считаю, что нужно обращаться только в суд, потому что местная власть 
ничего не решает. Сколько раз я ни обращался в транспортное управление, 
к депутатам, на горячую линию, раз тридцать, – ни разу никого не наказали. 
Я обращался к депутату Верховной Рады. Просто идет отписка, отписка, отпис-
ка. Поэтому я сейчас буду сразу звонить на горячую линию, чтобы присылали 
письма, а потом в суд. Когда я обратился в суд, меня очень хорошо приняли, 
внимательно. Я объяснил, что не могу писать, ничего не вижу – во всех госу-
дарственных учреждениях мне говорили, что это ваши проблемы, идите, ищите 
кого-то, пусть вам помогут – мне в суде помогли. Девочки написали заявление, 
прочитали мне, я услышал, подписал. Очень внимательно отнеслись, и сказали 
ждать вызова. Не ходите, не звоните, мы сами с вами свяжемся. Да, действи-
тельно, мне очень быстро, в течение двух недель перезвонили.

Лариса Денисенко: З юридичної точки зору – як, на якому етапі потрібно 
реагувати? Які документи готувати до суду? Як проходив сам судовий процес?

Юрій Гузовський: Відповідно до статті 3 Цивільного кодексу України, 
кожна особа може звернутися по захист своїх порушених прав. Коли пан Юрій 
звернувся до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
і справа потрапила до мене – вона мене дійсно схвилювала. Адже людина 
їхала до лікарні, а їй відмовили у проїзді. У першу чергу, ми почали збирати 
докази. Маємо докази – суд буде виграшний. Потрібно мати всі документи, які 
засвідчують статус особи.

Лариса Денисенко: Тобто, треба мати документи, які підтерджують інва-
лідність певної групи? Що ще потрібно, які документи, аби скористатися своїм 
правом на безкоштовний проїзд?

Юрій Гузовський: Із собою людина повинна мати оригінал посвідчен-
ня, який вона має показати водію транспортного засобу. У нашому випадку 
Юрій Володимирович показав водію своє посвідчення, але, як з’ясувалося 
в судовому засіданні, водії були необізнані. Водії пояснювали, що інваліди 2 
групи не мають права на пільги. Тобто вони підтверджували, що відмовляли 
інвалідам даної групи.
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Лариса Денисенко: А якщо виникає така ситуація, коли інвалід ствер-
джує, що показував посвідчення, а водій говорить, що йому показували якісь 
ксерокопії документів, як віднайти баланс? Що може складати доказову базу?

Юрій Гузовський: Відповідно до статті 41 Закону України «Про автомобільний 
транспорт», пасажир зобов’язаний мати при собі квиток на проїзд, на переве-
зення багажу, а за наявності пільгового проїзду – відповідне посвідчення чи 
довідку, на підставі якої надається пільга. Згідно зі статтею 42 Закону України 
«Про автомобільний транспорт», договір перевезення пасажира автобусом 
на маршруті загального користування укладається між перевізником і паса-
жирами. Цей договір вважається укладеним з моменту придбання пасажиром 
квитка на право проїзду, а для всіх тих, хто користується правом пільгового 
проїзду, з моменту посадки в автобус. Тобто законодавство України перед-
бачає, що посвідчення особи, яка має право на пільговий проїзд в міському 
транспорті, є підставою для безумовного укладання такого договору. Також 
потрібна доказова база, що водій відмовляє пасажиру у безкоштовному проїз-
ді – або свідчення пасажирів, або, як зробив Юрій Володимирович, викликати 
працівників поліції, які можуть приїхати, зафіксувати дані обставини, опитати 
пасажирів, водія. Ці матеріали фіксуються, зберігаються у поліції, потім через 
суд ми отримали ці документи, і це стало нашою доказовою базою.

Лариса Денисенко: Це був протокол? Як потрібно спілкуватися з поліцією?
Юрій Іващук: Вот я вызвал полицию, но сделал одно нарушение. В суде 

адвокат стороны ответчика говорит, а вы же ехали в маршрутке. А надо выходить 
на остановке, где вас выгоняют, непосредственно там вызываете полицию. 
При приезде полиции на остановку вы говорите, давайте догоним маршрут-
ку – вы знаете, где у него конечная – и вы с полицейскими следуете за этой 
маршруткой, запоминая ее номер. На конечной остановке они берут поясне-
ние у водителя и у меня. При этом я просил полицейских, чтобы они делали 
видеосъемку того объявления, о котором мы говорили. Но они опять-таки 
не предупредили меня, что оно сохраняется только в течение месяца. После 
этого случая у меня был еще один инцидент, я уже написал в полицию, чтобы 
они сохранили запись на протяжении трех месяцев. Я опять же могу прийти 
и написать, чтобы продолжить. Эту видеосъемку они дают по запросу судьи.

Лариса Денисенко: Пане адвокате, тобто у цьому випадку було достатньо 
пред’явити документи, які посвідчують статус пана Юрія, тим самим засвідчують 
його право на безоплатний проїзд, а також матеріали поліції? Чим завершилося 
судове засідання, що було написано у постанові суду? Я знаю, що ви вимагали 
відшкодування моральної шкоди, що з цим?

Юрій Гузовський: У даному випадку, чим більше доказів, тим більш успішною 
буде справа. Моя порада – якщо є свідки, навіть поспішають, немає часу, просто 
обмінятися телефонами. Вони бачили ці обставини і можуть засвідчити це у суді. 
Так було і у нашому випадку. Дійсно, суд поставився до нас дуже позитивно, 
задовольнив позов, визнав право Юрія Володимировича на безкоштовний проїзд 
у автомобільному міському транспорті, і стягнув з відповідачів моральну шкоду.

Лариса Денисенко: Персонально з водія чи з компанії?
Юрій Гузовський: З компанії, а вже компанія має право звернутись до суду 

у порядку регресу, щоб стягнути це відшкодування з водія.
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Лариса Денисенко: Які докази цікавили суд стосовно задоволення мораль-
ної шкоди?

Юрій Гузовський: На мою думку, звичайно, була відшкодована мала сума. 
Чому суд так вирішив, я не можу коментувати.

Лариса Денисенко: А яка сума була відшкодована?
Юрій Іващук: 1050 гривень.
Юрій Гузовський: Ми просили 3000 гривень, однак вийшло по 350 гри-

вень з маршруту.
Лариса Денисенко: Наскільки я розумію, ви зараз маєте продовження 

таких інцидентів, попри затверджене і підтверджене ваше право, поновлене 
судом на прикладі трьох інших перевізників? Що з цим робити?

Юрій Гузовський: Моя думка, що не потрібно зупинятися, так само фік-
сувати всі ці випадки, звертатися до суду і вимагати, щоб він стягував більші 
кошти з перевізників. Таким чином, я думаю, перевізник буде задумуватися. 
Як видно з нашого прикладу, перевізники не оскаржували даного рішення, 
визнали, що вони були неправі.

Юрій Іващук: Я сейчас борюсь именно с пригородным транспортом, 
с городским еще как-то можно решить. Вся загвоздка у нас с облгосадми-
нистрацией. Я уже в этом году был на нескольких приемах. А еще там закон 
какой-то неправильный – с 1 октября по 15 мая. Если я сейчас не могу выйти 
на улицу, как я могу передвигаться, ездить этим транспортом. А когда приходит 
лето, я уже должен платить 100 %, мне сказали. Это мне сказал так Крысюк. 
Единственное, что я знаю – когда мне выдавали удостоверение, там стоит 
печать – я имею право с 1 октября по 15 мая право на льготы в междугородном 
транспорте, но никак не в пригородном. А у нас в ОДА включили и пригородный. 
Они закон, как захотят, так и трактуют, потому что наш руководитель управления 
заинтересован в перевозчиках, а никак не в людях. А у нас психиатрическая 
больница, куда я к сыну езжу, находится за знаком «Конец города», вот уже 
начинается пригородный транспорт. По городу они берут три гривны, а там уже 
пять. Я уже слышал в свой адрес, и что хату мне подожгут, и что я мешаю им 
работать, на меня в суд подадут, и в маршрутке № 108 мне уже водитель сказал, 
что у нас город маленький, а у меня зубы плохие, их надо повыбивать, а у него 
память хорошая.

Лариса Денисенко: Наскільки прирівнювання приміського транспорту 
до міжміського є виправданим?

Юрій Гузовський: Я думаю, що права повинні бути однакові, що у міському, 
так і у приміському транспорті.

Лариса Денисенко: Чи є якесь офіційне тлумачення таких речей, чи облдер-
жадміністрація, зокрема і транспортні департаменти, роблять це на власний 
розсуд?

Юрій Гузовський: Ці обставини повинні регулюватися законами.
Лариса Денисенко: Дякую вам за цю розмову. З вами був «Ген справедли-

вості» і Лариса Денисенко. Гостями студії були адвокат Юрій Гузовський і його 
клієнт Юрій Іващук. Почувайтеся захищеними!
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Хто такі українські параюристи?
9 березня 2017 року

Лариса Денисенко: Вітаю 
слухачів «Громадського радіо». Це 
Лариса Денисенко і «Ген справедли-
вості». Сьогодні ми гостюємо у Сумах 
і будемо говорити на цікаву тему – 
хто такі параюристи та чим вони 
займаються. Вітаю гостей студії – це 
Оксана Смольникова, яка пред-
ставляє громадську організацію 
«Батьки онкохворих дітей-інвалідів» 
та Ващенко Вадим, голова громад-
ської організації «Софія – мудрість». 
Вітаю вас. Почнімо з того, хто такі 

параюристи, і чому ви вирішили ними стати?
Оксана Смольникова: Все моє життя мене підштовхувало до того, що дово-

дилося вирішувати якісь свої проблеми, і мені не вистачало знань юридичного 
характеру. Потрібно було вирішувати питання щодо пільг, і для цього треба 
було знати, які пільги передбачені для родин, які виховують онкохворих 
дітей, наприклад. Отже, я відкривала, читала, радилася з людьми, таким чином 
поповнювала свої знання. Я вважаю, що параюрист – це ініціативна людина, 
яка самостійно може черпати знання, радитися з тими, хто знає трохи більше 
з невідомої їй теми.

Вадим Ващенко: Те, що я стану параюристом, рік тому навіть не підозрював, 
я не знав, що таке слово є. Враховуючи давнє знайомство з теперішніми керів-
никами нашого Сумського центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, вони мені запропонували, мовляв є така державна організація, яка 
займається безоплатною правовою допомогою, і є така ініціатива – параюристи. 
Знову ж, враховуючи велике коло знайомих, людей похилого віку, малозабезпече-
них людей, розуміючи, що в них дуже мало можливостей отримати допомогу, 
я почав допомагати практично. Наприклад, квартальні комітети приватного 
сектору міста Суми. На нього звертають увагу вже у другу, або у третю чергу, 
бо це мало кого цікавить. Але там живе велика кількість людей похилого віку, 
малозабезпечених людей. Ми звернули на них увагу, і протягом цього року ми 
кілька разів брали голів квартальних комітетів. Голова квартального комітету 
приватного сектору – це авторитетна людина, яка розуміє, як живе її квартал, 
які є проблеми, і як їх вирішувати. Голови квартальних комітетів, враховуючи 
наше з ними спілкування, також назвали себе параюристами. Тобто, будь-який 
мешканець приватного сектору міста Суми може прийти до голови свого 
квартального комітету й отримати від нього не лише практичну допомогу, 
наприклад, у нарахуванні субсидій, а також звернутися до нього з юридичних 
питань. Або цей голова може взяти людину за руку та привести до центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги та пояснити, що тут є 
люди, які можуть їй допомогти. У результаті цього вже не один десяток людей 
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за допомогою параюристів – голів квартальних комітетів – вирішили свої питання, 
залишилися задоволеними. І завдяки «сарафанному радіо» кількість звернень 
до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги збільшилася. І 
це тільки одна ланка. Є ще, наприклад, поштарі. Загалом будь-яка людина може 
звернутися та отримати кваліфіковану відповідь або кваліфіковану допомогу. 
Для цього ми й розповідаємо про такі центри, людей, які змогли організувати 
нас, як параюристів. Ми не зв’язані посадами, лише, напевно, нашими внутріш-
німи прагенннями допомогти людям, які цього потребують.

Лариса Денисенко: Дякую, Вадиме! Оксано, ви гуртували батьків та дітей, 
які мають інвалідність з онкозахворювань. Ви навіть перед ефіром розповідали, 
що вибили для таких родин пільги на сплату комунальних послуг. Чи багато 
зараз таких ініціатив та ініціативних людей, і чим ви зараз допомагаєте спільності 
батьків, у яких стільки проблем та негативний психоемоційний стан?

Оксана Смольникова: Батьки занурюються у проблеми здоров’я дітей, 
потім їхньої реабілітації, і коли вони стикаються з життєвими проблемами, 
зокрема комунальними послугами, сімейними обставинами, то їм доводиться 
шукати поради. І дуже важливо, аби поряд опинилася людина, яка порадить, 
куди краще звернутися й отримати якісну консультацію. У нашому випадку 
є Сумський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, де є 
юристи, які підкажуть з правової позиції, як вирішити, зокрема, сімейні пробле-
ми, питання з землею і таке інше. Серія різноманітних питань. Бо коли дитина 
часто хворіє, батьки занурені у медичні аспекти, шукають гроші на купівлю ліків, 
на підтримку своєї дитини, то питання житлово-комунального гоподарвства 
відходять на другий план. Тому важливо отримати консультацію своєчасно.

Лариса Денисенко: Тобто, ви бачите свою роль у тому, аби тримати ці 
питання на контролі?

Оксана Смольникова: Так, це свого роду логістика: повернути людину 
у потрібному напрямку. З іншого боку, є ще питання безкоштовного донорства 
в Україні. Ми надаємо інформаційну підтримку суспільству – інформуємо, 
яка група крові потрібна у відділеннях для підтримки дітей. Ми в цьому році 
відкрили такий напрямок. Адже Центр переливання крові підтримував наше 
відділення, і в нас не було дефіциту. Якщо в інших областях, зокрема Вінницькій, 
Житомирській, Київський батьки шукають донорів, то в нас такого нема. І може 
здатися, що потреби немає, навіщо тоді безкоштовні донори? Але потреба 
є, кров потрібна постійно, тож доводиться писати соціальні статті та казати 
суспільству, що люди потребують того чи іншого компоненту крові.

Лариса Денисенко: Пане Вадиме, ви згадували поштарів. Це цікава тема, 
тому що, наприклад, у Канаді, поштарі виступали як параюристи, вони також 
координували людей. А як ви працюєте?

Вадим Ващенко: Робота з поштарями наразі знаходиться на початковій 
стадії. Ми зараз вже завершили роботу з організації квартальних комітетів, 
це вже працює як належно. З поштарями організація роботи лише почалася.

Лариса Денисенко: А як ви плануєте організувати з ними роботу?
Вадим Ващенко: Поштарю консультувати дуже важко, його задача поля-

гає в тому, аби скерувати людину до центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. Поштар, як і голова квартального комітету, є авторитетом 
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для свого району, його зона обслуговування – це пенсіонери, малозабезпечені 
люди, люди з інвалідністю. Ми зараз будемо займатися саме поштарями.

Лариса Денисенко: А як ви навчаєтесь? Чи є якісь курси підготовки, чи 
центр надає вам якусь цінну інформацію?

Вадим Ващенко: Центр, дякую їм, організував конкурсну комісію, в якій 
ми майже тиждень обирали керівників бюро правової допомоги1 по області. 
Це дійсно був гарний досвід. Ми майже тиждень з ними спілкувалися, бачили 
цих людей, їхній потенціал, і надали свої рекомендації стосовно того, чи може 
людина працювати. Ця співпраця з підбору персоналу була гарним досвідом і 
для нас, і для них. Ми бачили, як ці майбутні керівники працюватимуть з людьми. 
Нещодавно ми брали участь у круглому столі щодо роботи з населенням щодо 
житлово-комунальних питань. Усі переймаються новими тарифами, дуже багато 
питань. Люди хочуть розуміти, де отримати таку відповідну консультаційну 
та правову допомогу. Ми зібралися, виробили план роботи, вислухали правників, 
громадські організації, експертів, і на певну дату кожен підготує питання, які 
можуть допомогти практичному вирішенню різних питань у межах цієї теми.

Оксана Смольникова: Розробляємо алгоритм дій. Крім того, є тематичні 
напрямки, наприклад, був круглий стіл з громадськими організаціями з питань 
перереєстрації. Це також блок питань, які потрібно розглянути. Були експерти, 
з якими можна було консультуватися, зокрема, з питань роботи реєстраційної 
служби, податкової. Спілкування проходило у неформальній обстановці, кожен 
міг ставити будь-які питання, і це було корисно.

Вадим Ващенко: На базі таких зустрічей ми також навчаємось, і вже нашим 
«підлеглим» можемо також розповідати, і розповідати фахово.

Лариса Денисенко: Я бачу, що Вадим опікується квартальними головами, 
поштарями. Пані Оксано, а яка у вас цільова аудиторія?

Оксана Смольникова: Це батьки, які мають дітей з онкопатологіями, тобто 
категорія людей, які потрапили у критичні життєві обставини. Вони живуть 
за зовсім іншими правилами, їхній психоемоційний стан дуже відрізняється 
від інших на великий проміжок життя, бо лікування дитячої онкології – це 
не один місяць, а роки. І реабілітація також займає роки. Батьки переймаються, 
очікують, бо може повернутися хвороба.

Лариса Денисенко: А хто обирає теми на ці зібрання на круглому столі, 
про які розповідав Вадим?

Оксана Смольникова: Справа у тому, що у центрі ведуть статистику 
кількості звернень, бо їх дуже багато. Вони відстежують, що наразі масово 
звертаються з комунальних питань, тому варто приділити увагу цій тематиці. 
Коли з’явилася нова поліція, наприклад, актуальним було питання штрафів 
за адміністративні порушення.

Вадим Ващенко: Формування роботи та майбутніх заходів ведеться 
спільно. Тобто, або центр надає нам інформацію з проханням звернути увагу, 
або ми звертаємось. У нас зараз дійсно є колектив параюристів, ми вже працю-
ємо, вже є механізм, мешканці Сум вже знають, що цей механізм діє, кількість 

1 Влітку 2016 року проходив відкритий конкурс на посади керівників бюро правової допомоги, котрі 
є підрозділами місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та розташовані 
переважно в малих містах та навіть селищах. Станом на середину 2018 року в Україні діє 432 бюро правової 
допомоги у всіх регіонах України.
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звернень збільшується. Приємно, коли розумієш, що ти начебто не юрист, але 
ти можеш допомогти людям, і з цього є користь. Звісно, є питання, які я не можу 
вирішити, бо не є юристом, але є люди, які мені допомагають.

Оксана Смольникова: На початку весни розпочалася підготовка, серія 
тренінгів, яка є свого роду сертифікацією нас як параюристів. Комплекс занять, 
взаємодія, круглі столи підвищать нашу компетенцію. Це перший досвід. Як це 
буде далі – покаже час. Оскільки ми всі прийшли з різних галузей, то рухаємось 
інтуїтивно. Кожний з нас намагається підтримувати свої знання через центр з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Лариса Денисенко: І коментар про те, як центр працює з параюристами, 
як взагалі запровадили таку роботу, і чи будуть надалі таких людей сертифіку-
вати, нам надасть інтеграторка Сумського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Наталія Шестерніна.

Наталія Шестерніна: Пропрацювавши в цетрі десь 
півроку, ми зрозуміли, що громадяни міста Суми та Сумського 
району неграмотні у правовому сенсі. Вони не знають еле-
ментарних речей, не знають, куди звертатися. Після цього 
ми організували перший одноденний семінар для навчання 
параюристів, зібрали 78 голів квартальних комітетів. Ми 
заздалегідь розробили анкети, роздали їх на першому ж 
навчанні. Ми спитали у людей, яку інформацію вони б 
хотіли отримати, аби потім надавати її громадянам. З тих 
питань, яких було найбільше, ми запросили кваліфікованих 

спеціалістів, зокрема нотаріусів, головів квартальних комітетів, спеціалістів з 
управління юстиції, ми самі, працівники нашого центру. Усі розповідали, куди 
звертатися і як. Потім, після узагальнення цих питань, ми розпочали роботу. 
У 2016 році пройшло три таких модулі навчання, у лютому, березні й квітні. За ці 
три модулі ми стисло надали допомогу нашим головам квартальних комітетів.

Лариса Денисенко: А якою була тема цих модулів? Чи вони були однакові 
та мінялися лише люди?

Наталія Шестерніна: Люди не мінялися, мінялися спеціалісти, які вели 
семінари. Було 2 спеціалісти, ми розуміли, що ввечері люди довго не проси-
дять, не витримають такого навантаження. Кожен спеціаліст протягом двох 
з половиною годин розповідав, демонстрував зразки заяв, документів, які, 
насамперед, люди можуть використовувати у свої діяльності.

Лариса Денисенко: А це які зразки, на яку тему?
Наталія Шестерніна: Наприклад, нотаріус зробила для них перелік доку-

ментів, зокрема, для договору дарування. Які документи потрібно взяти, коли 
людина йде до нотаріуса, аби подарувати щось.

Лариса Денисенко: Я так розумію, були також консультації стосовно 
оформлення спадку, оформлення субсидій, які документи потрібно принести 
й кому?

Наталія Шестерніна: Так, які документи, до кого звертатися, в які двері 
стукати.

Лариса Денисенко: Як ви думаєте, буде просуватися робота з параюристами 
надалі? Можливо, ви будете видавати сертифікати, якого вони будуть зразка?
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Наталія Шестерніна: Наразі ми розпочнемо навчання ще трьох районів, 
зокрема, до нас звернулися з власної ініціативи з Путивльського району. Голова 
райдержадміністрації запропонував головам селищних рад, активним громадянам 
долучатися, і вони погодились. Зараз там збирається понад 60 осіб. У нас буде 
6 модулів до початку аграрних робіт. До нас також долучилося Краснопілля, 
навіть підписана програма з головою селищної ради, і ми працюємо в цьому 
напрямку. Долучається і Сумській район. Щодо сертифікації, то ми ще самі 
не визначилися, але, можливо, буде невеличкий іспит і сертифікування як 
параюриста, за підписом або нашого директора, або Громадської організації, 
яка опікується квартальними комітетами.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. Дякую, пані Наталю, пані 
Оксано, пане Вадиме. Нагадую: «Ген справедливості» у Сумах. Ми розмовляли 
про роботу місцевих параюристів. Почувайтеся захищеними!
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Вашу землю чи будинок незаконно приватизували – 
що робити?
16 березня 2017 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громад-
ського радіо». З вами Лариса Денисенко, і це «Ген 
справедливості». Ми продовжуємо цикл програм, 
присвячених функціонуванню системи безоплат-
ної правової допомоги і доступу до правосуддя. Ми 
представляємо чергову живу історію, і я вітаю в студії 
гостей – це адвокат Дмитро Матюшенков та його клієнт 
Володимир Рибченко. Вітаю, панове. Пане Володимире, 
з чого почалася ваша історія? Чому виникла потреба 
звернутися за правовою допомогою?

Володимир Рибченко: Близько п’ятнадцяти років тому сусідка по двору 
загального користування вирішила приватизувати частину земельної ділянки, 
на якій знаходиться наша будівля і допоміжна будівля – це було у 2002 році. 
Вона звернулась до міської ради Ржищева, яка прийняла рішення на користь 
сусідки. Незалежно від нас, без повідомлення нас міська рада прийняла таке 
рішення, і у нас відібрали землю. Виявилось, що півбудинку, у якому ми жили, 
залишились, а земельна ділянка разом з допоміжною будівлею (сараєм) від 
нас відійшла. Три роки справа не була нами порушена, ми про це не знали, 
а коли вже три роки пройшли, вона сказала: «Володимире Васильовичу, будьте 
добрі, забирайте свій сарай, тому що він знаходиться на моїй земельній ділянці. 
От мій державний акт – це моя власність, я на цьому місці побудую собі гараж 
для автопричепу».

Лариса Денисенко: А у вас не питали документи, загалом рада якось 
комунікувала з вами?

Володимир Рибченко: По всіх законах повинні були це зробити, але 
не робили. Це робилось тихо, таким рекетирським способом. Схема відома – 
спочатку приватизувати цю землю, а тоді звернутися до суду. Другий етап – що мій 
сарай заважає їй використовувати земельну ділянку.

Лариса Денисенко: А у вас при цьому якісь документи, які підтверджували 
ваші права, були?

Володимир Рибченко: У нас були не всі документи, тому що багато 
знаходилося в архіві. Ми навіть про деякі документи самі не знали, що вони є. 
А в результаті у нас були всі документи, і вона мені каже: «Покажіть документи 
на ваш сарай». Я їй відповідаю: «Ларисо Олексіївно, будьте добрі – покажіть свої 
документи, ми покажемо свої, сядемо і розберемося». А оскільки у неї ніяких 
документів не було на наш сарай (бо це наша власність) вона ті документи 
не показала. А я їй свої не показав. Тобто мирним шляхом ми не вирішили це 
питання.

Лариса Денисенко: І от вона три роки чекала, щоб вступити у власність?
Володимир Рибченко: Три роки чекала, ми не знали нічого, вона мовча-

ла, ми користувались сараєм – ми ним користувались з 1959 року, більше 50 
років. І вона мовчала, і батьки її нічого не казали. А тоді вже, коли вона сказала 
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про це, я почав думати, звернувся до міськради, там мені сказали: «Володи-
мире Васильовичу, якщо ви вважаєте, що міська рада неправа, то зверніться 
до суду». Я кажу: «Як же ви приватизували тихо, не повідомили нічого? Як же ми 
тепер будемо користуватися сараєм?» – «А це суд вирішить». А суд опинився 
у такому важкому становищі – тільки один суддя був на місто Ржищів, один суд 
і мер – а мер уже приймав якесь рішення. І він ніяк не міг від свого рішення 
відмовитись.

Лариса Денисенко: Як з юридичної точки зору розгорталася вся ця історія? 
На якому етапі громадянам треба бути уважними і обережними – приватизація 
відбувається на рівні рад, і люди дійсно бувають не в курсі, а потім хтось прихо-
дить до них з рішенням чи актом. І людина абсолютно не розуміє, що відбулося 
тоді, і що вона має робити зараз.

Дмитро Матюшенков: По-перше, хочу зазначити, що справа дуже важка, 
тому що правові відносини, які виникли на момент побудови сараю, стосувались 
ще 1959 року. Тому частини документів фактично не було – тогочасне чинне 
законодавство їх не передбачало, бо сарай – це допоміжна будівля.

Лариса Денисенко: А як тоді вирішувались ці питання? Я знаю, у багатьох 
людей з тих часів є майно – і хати, і гаражі. І ми починаємо вирішувати проблеми, 
коли вони виникають, а так не думаємо – це майно мого діда, воно перейшло 
до мене, воно моє.

Дмитро Матюшенков: До цього судового засідання, у яке вже вступив 
я, було безліч всіляких дій на рівні досудового врегулювання спору. Зокрема, 
Володимир Васильович неодноразово звертався і до органів прокуратури, і 
до інспекції сільського господарства, і до Уповноваженого Верховної Ради з 
прав людини. Що цікаво – всі ці інстанції йшли назустріч, казали, що бачать: 
приватизація відбулась незаконно. У 2012 році Інспекція сільського господарства 
Київської області виносить клопотання, яке направляє на міську раду, і в ньому 
вказує: «Рішення незаконне. Скасуйте його». Такі ж ідентичні клопотання були і 
від органів прокуратури на ім’я міського голови. «Рішення незаконне. Скасуйте 
його». Але, незважаючи на це, міський голова не реагував на ці клопотання, 
допускав подальшу бездіяльність.

Лариса Денисенко: А на це можна у якийсь спосіб реагувати? Є контро-
люючий орган, який надсилає прямі вказівки, що треба виправити ситуацію. 
Ситуація не виправляється, отже, що можна порадити, окрім звернення до суду? 
Або навіть якщо звернення до суду, то саме до якого і яке?

Дмитро Матюшенков: Коли органи, які здійснюють нагляд, винесли 
відповідні клопотання, а в подальшому є бездіяльність щодо їхньої реалізації, 
то не залишається іншого виходу як іти до суду. І є два шляхи: або оскаржувати 
дії цих органів, які у даному випадку бездіють, або ж іти самотужки і самому 
домагатись правди. У нашому випадку другий варіант був оптимальнішим, бо 
не хотілося витрачати ще час на судові рішення з цими органами, зобов’язувати 
їх звертатися до суду на скасування цих рішень.

Лариса Денисенко: Ми вже виходимо на те, як відбувалося судове засідан-
ня. Справа, як ви зазначили складна, як розгорталася ситуація, які аргументи 
вислуховував суд? Що говорила інша сторона?
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Дмитро Матюшенков: Об’єктом даного спору була спірна ділянка, на якій 
знаходився сарай. Основна мотивація доказів як однієї сторони, так і другої – це 
було доведення належності сараю чи стороні позивача чи відповідача. На наші 
клопотання була витребувана технічна документація обох сторін, тобто на це 
домоволодіння, одна земельна ділянка, на якій розташовані декілька об’єктів, 
житлових приміщень. По цій документації ми вже фактично встановлювали, 
до якого будинку був примкнутий цей сарай (оскільки в ті роки у тому подвір’ї 
взагалі була одна сім’я). Було безліч перебудов, тому кожна відслідковувалась. 
Також витребувалися з архіву нотаріальні справи, з яких ми також по крихті все ж 
таки доводили суду ту обставину, що сарай належав саме батькам Володимира 
Рибченка. Також викликалися свідки даних подій, які зазначали, що цим сараєм 
користувалась саме родина Рибченків, вони зберігали там свої інструменти, 
вугілля, мотоцикл. У свою чергу, інша сторона також приводила своїх свідків, 
які казали, що вони користувались цим сараєм. Але хочеться подякувати судді, 
Потапенку Андрію Вікторовичу, який все ж таки розглянув справу об’єктивно, 
повністю вивчив всі матеріали. Суд сприяв усім клопотанням обох сторін. Не було 
такого, що він був на якійсь стороні, була очевидна змагальність, дотримана 
у повній мірі. Внаслідок чого і винесено таке законне і обґрунтоване рішення. 
Також хочеться звернути увагу, що рішення Ржищевської міської ради вино-
силося у 2002 році, а до суду фактично звернулися у 2016 році, тобто майже 
15 років різниці – пройшли всі терміни позовної давності. Але, враховуючи те, 
що Володимир Рибченко шукав захисту в інших інстанціях, враховуючи, що він 
хворий (рак), була поновлена позовна давність і вирішено спір.

Лариса Денисенко: Яке місце у цій історії займає сама Ржищівська міська 
рада? Тобто є люди, які заявляють своє право, претензію на сарай, а є ще особи, 
котрі власне проголосували за незаконне рішення?

Дмитро Матюшенков: Вона виступала як сторона: державний акт – це 
вже похідний акт на підставі рішення. Бо перша вимога стосуваласся скасу-
вання цього незаконного рішення, і як похідного – державного акту. У 2016 
році Ржищівська міська рада винесла рішення про дострокове припинення 
повноважень міського голови Спічака Миколи Антоновича. Того самого, який 
у 2002 приймав це рішення. І от причина, яка там зазначена: «у зв’язку з тим, 
що ржищівський міський голова не забезпечив здійснення наданих йому 
повноважень, порушуючи закони». Це ще раз підкреслює те, що дане рішення 
незаконне. Наскільки мені відомо зі слів Володимира Васильовича, відповідач 
по справі також мала певні робочі стосунки з цим колишнім головою, що також 
могло вплинути на це рішення.

Володимир Рибченко: Чоловік відповідачки працював разом з головою 
міської ради.

Лариса Денисенко: Тобто тут був певний конфлікт інтересів?
Володимир Рибченко: Конфлікт інтересів був. Тим паче, що відповідачка 

працює підприємцем у Ржищеві і фактично має зв’язки з керівництвом міста. 
Всі ці державні установи прийняли сторону якраз відповідачки.

Лариса Денисенко: Ви ставили перед судом питання можливого конфлікту 
інтересів, який може існувати у відповідачки і колегіального органу?
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Дмитро Матюшенков: Про це йшлося, але в суді у нас було ніяких відпо-
відних письмових доказів.

Лариса Денисенко: А скільки становить судовий збір для такої категорії 
справ? Звісно, можуть бути пільги, але якщо їх немає?

Дмитро Матюшенков: У нашому випадку, оскільки Володимир Васильович 
має інвалідність, він звільнений від сплати судового збору1. А станом на 2017 
рік це вважається спір немайнового характеру, нами заявлялись дві вимоги – 
скасування рішення і акту. Кожна вимога зараз складає 640 гривень.

Лариса Денисенко: А була апеляція?
Дмитро Матюшенков: 15 числа чекаємо апеляцію.
Лариса Денисенко: Як ви вважаєте, які аргументи будуть використані 

протилежною стороною?
Дмитро Матюшенков: Я вважаю, що ті самі, які були в ході судового 

розгляду – що сарай належить все-таки відповідачці, також посилатимуться 
на рішення Ржищівського суду 2010 року, який зобов’язав Володимира Риб-
ченка винести його речі з цього сараю, мотивуючи це тим, що сарай все ж таки 
належить їй. Але є й інше рішення суду 80-х років, де зазначено, що Володимир 
Рибченко фактично прийняв спадщину, прийняв цей сарай, і у тому числі 
мотоцикл, який знаходився у тому сараї. І свідки підтвердили, що мотоцикл 
зберігався саме у цьому сараї.

Лариса Денисенко: Коли трапляється така ситуація, які документи потрібно 
збирати, де їх можна взяти? Наприклад, рішення суду 80-х років має бути десь 
в архівах?

Дмитро Матюшенков: Кожна справа індивідуальна. Якщо це справа 
затяжна, то успіх буде лише у тому випадку, коли кожна зі сторін надасть 
максимально доказів. Якщо ситуація стосується 50-60-х років чи більш ранніх 
і на руках немає документів, то треба звертатися в архівні установи, БТІ2 – щодо 
земельних ділянок, нерухомого майна.

Лариса Денисенко: Це реальна історія – можна отримати документи, 
датовані, скажімо, 80-и роками ХХ століття?

Дмитро Матюшенков: Так, я і у нашому випадку. Домоволодіння датоване 
1959 роком, і тому вся технічна документація була витребувана і оглянута. Так 
само і документація протилежної сторони, тих самих років. Нотаріальні архіви 
80-х років також були витребувані.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. Нагадую: сьогодні гостями студії 
були Володимир Рибченко та його адвокат Дмитро Матюшенков. Почувайтеся 
захищеними!

1 Розміри ставок судового збору визначаються Законом «Про судовий збір». Стаття 5 цього Закону визначає 
пільги по сплаті судового збору.
2 Бюро технічної інвентаризації.
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Практичні поради щодо оформлення посвідчення 
особи, яка постраждала від наслідків аварії на ЧАЕС
2 серпня 2017 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». Це «Ген справедливості» і Лариса Денисенко. Сьогодні 
ми будемо представляти успішну історію, коли адвокатка 
виборола права своєї клієнтки. Цю історію представлятиме 
саме вона, адвокатка Ольга Собчук. Вітаю, пані Ольго. З 
чого почалася ця історія і з якою правовою проблемою 
зіткнулася ваша клієнтка?

Ольга Собчук: Пані Надія звернулася до Білоцерків-
ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги з приводу того, що їй не вдається оформи-

ти посвідчення особи, яка постраждала від наслідків аварії на ЧАЕС, що сталася 
в 1986 році, першої категорії. У неї виникли проблеми тоді, коли були зібрані 
певні документи, які засвідчували її право на отримання даного посвідчення. 
При зверненні до Управління соціального захисту їй було відмовлено в при-
йнятті документів і в тому, щоб їй було видане дане посвідчення.

Лариса Денисенко: Але катастрофа на ЧАЕС відбулася достатньо давно, чи 
не було посвідчення у пані Надії на той час вже оформлене?

Ольга Собчук: У неї було посвідчення, але четвертої категорії. Четверта 
категорія – це ті особи, які до 1 січня 1993 року безпосередньо проживали, 
працювали чи навчалися в зоні посиленого радіоекологічного контролю 
(законодавством було встановлено чотири такі зони). А перша категорія – це 
більш широке поняття, безпосередньо пов’язане з втратою здоров’я, коли 
певна медична комісія встановила відповідну групу інвалідності: першу, другу, 
третю, та пов’язала це саме з наслідками аварії на ЧАЕС.

Лариса Денисенко: У пані Надії така ситуація, що було пов’язано погір-
шення її стану здоров’я з тим, що вона перебувала, навчалася чи працювала 
на території зараження?

Ольга Собчук: Так, ця комісія встановила зв’язок, що дало пані Надії право 
отримати посвідчення першої категорії.

Лариса Денисенко: Наскільки я розумію, всі необхідні документи для зміни 
групи у пані Надії були. Що тоді не влаштувало відповідний державний орган?

Ольга Собчук: При зверненні пані Надії до Управління соціального захисту 
населення їй було відмовлено, бо Київська обласна державна адміністрація, 
точніше – Департамент соціального захисту населення, аргументував тим, що 28 
грудня 2014 року були внесені певні зміни до законодавства (а саме – до Закону 
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»)1, зона посиленого радіоекологічного контро-
лю була виключена з переліку територій, забруднених після аварії на ЧАЕС. 
Зона, в якій пані Надія проживала, зараз фактично не існує. Але ж, зрозуміло, 
що проблема була, є і залишиться. І зміна чи виключення з переліку четвертої 

1 Закон «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України».
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зони, як прийнято казати, зовсім не позбавляє громадян права на покращення 
свого соціального становища. А це, в першу чергу, пільги, соціальний захист, 
певні компенсації.

Лариса Денисенко: Чого би була позбавлена пані Надія, якби не виграш 
в судовому порядку?

Ольга Собчук: Три найбільш поширені пільги: підвищення розміру пенсії 
(оскільки тут не тільки враховується наявність першої категорії по чорнобиль-
ському посвідченню, а й те, що особа має інвалідність, пов’язану з аварією 
на ЧАЕС); соціальні пільги на житлово-комунальні послуги; право на безкоштовне 
протезування, медичні послуги, в тому числі, поїздки до санаторіїв2.

Лариса Денисенко: Наскільки держава забезпечує якість життя людей, які 
постраждали? Наскільки цей статус дозволяє людині почуватись більш впев-
нено? Я розумію, що все вирішити не можна, але бодай забезпечити частину.

Ольга Собчук: За законом таке забезпечення передбачене. Наскільки 
в житті воно є, мені важко сказати.

Лариса Денисенко: Фактично воно існує на папері, є нормативна база, 
чинні закони, але важко сказати, наскільки це реалістично?

Ольга Собчук: Здебільшого, це залежить від особи. Якщо особа чітко знає, 
що їй необхідне певне медичне лікування і вона повинна його отримати, то має 
йти і домагатися цього.

Лариса Денисенко: Наскільки я розумію, різниця між статусами теж 
позначається на можливості отримати субсидію, пільги?

Ольга Собчук: Це не субсидії. У законі прописано, що залежно від категорії, 
від групи інвалідності, йде знижка на житлово-комунальні послуги: вона може 
бути від 50 % до 75 %.

Лариса Денисенко: Коли Управління соціального забезпечення відмовило 
в зміні, посилаючись на те, що у законі України була прибрана норма стосовно 
четвертої зони, які були подальші дії пані Надії? Вона звернулася до центру, і 
ви подавали до суду?

Ольга Собчук: Так. Було складено адміністративний позов про визнання 
незаконними дій, вчинених Управлінням соціального захисту та, відповідно, 
зобов’язано вчинити інші дії, які б забезпечили здійснення громадянкою Надією 
своїх законних прав.

Лариса Денисенко: Коли людина отримує відмову на звернення або дер-
жавні органи не вирішують проблему так, як цього потребує людина (і має 
на це право), скільки є часу, щоб звернутися до суду, не пропустивши терміни?

Ольга Собчук: Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства 
України, період звернення по захист своїх прав та інтересів встановлюється 
у шестимісячний термін з того дня, коли особа дізналася про те, що її право 
було порушене.

Лариса Денисенко: Шестимісячний термін з часу, коли особа вже отримала 
письмову відмову чи від того числа, яким вона датована?

Ольга Собчук: Саме від того числа, яким відмова була датована.

2 Ці та інші пільги для громадян, віднесених до категорії 1, визначені статтею 20 Закону «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
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Лариса Денисенко: Що потрібно знати нашим громадянам та громадянкам, 
коли вони звертаються до суду в порядку адміністративного судочинства? 
Якщо це людина, яка має право на безоплатну правову допомогу, напевно, 
вона звільнена від зборів; якщо ж вона не є клієнткою чи клієнтом системи, 
скільки вона мусить заплатити загалом?

Ольга Собчук: Згідно із Законом України «Про судовий збір», при зверненні 
до суду певні категорії осіб звільняються від сплати судового збору. Якщо брати 
справи такого порядку, про яку ми говоримо, це люди з інвалідністю (перша 
та друга групи). Такі особи не підлягають тому, щоб при зверненні до суду, 
судової інстанції з них стягувався судовий збір. Люди з третьою групою повинні 
сплатити судовий збір.

Лариса Денисенко: Коли справа потрапляє до суду, до чого ще треба 
готуватися громадянам та громадянкам? І як розглядалася саме ця справа: яку 
позицію представляли відповідачі, як справу розглядав суд?

Ольга Собчук: Перш за все, людям не потрібно хвилюватися. Необхідно мати 
належні документи: посвідчення четвертої категорії, довідка МСЕК1, експертний 
висновок (два останні документи безпосередньо пов’язують захворювання 
та інвалідність з аварією на ЧАЕС). На судові засідання відповідачі зазвичай 
надсилають письмові заперечення, апелюючи до того, що дійсно була знята 
четверта зона – зона посиленого радіоекологічного контролю, і ці посвідчення 
четвертої категорії (які наразі є у більшості громадян Київської області) вва-
жаються такими, що вже недійсні. Але хочу зазначити, що дані посвідчення 
четвертої категорії ніде і ніколи не були визнані недійсними. Вони безстрокові 
і діють на всій території України.

Лариса Денисенко: Тобто під час судового процесу відповідачі напо-
лягали на незмінності своєї позиції, посилалися на те, що були внесені зміни 
до відповідного закону?

Ольга Собчук: Так. Здебільшого, так, інших аргументів не надавалося.
Лариса Денисенко: Тоді хотілося б почути вашу правову позицію. Це ж 

ситуація, де, можна сказати, позиція держави достатньо тверда. Коли є відповідні 
зміни, закон так чи інакше нівелює права громадян. Держава, посилаючись на цей 
закон, виступає вторинним порушником прав, бо вже є закон, який це робив 
перед ними. І тут багато залежить від правової позиції і аргументів сторони 
позивача чи позивачки. Які аргументи ви надавали і до чого суд дослухався?

Ольга Собчук: У Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», є статті, які передба-
чають таке: якщо в особи був встановлений причиновий зв’язок захворювання 
з наслідками аварії на ЧАЕС, то ця особа має право на збільшення своїх прав 
та інтересів, тобто отримання відповідного посвідчення першої категорії. Це 
передбачено ст. 9, ст. 11, ст. 12 та ст. 14 вказаного Закону.

1 Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) – спеціальний заклад в системі охорони здоров’я, що прово-
дить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням 
лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я після проведення діагностичних, лікувальних і 
реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, 
обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження 
життєдіяльності.
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Лариса Денисенко: Які питання суд ставив вам чи вашій клієнтці Надії? 
Можливо, письмові заперечення надходили з боку відповідача?

Ольга Собчук: Даний судовий процес, в принципі, проходить дуже швидко, 
оскільки відповідачі не завжди приходять на судове засідання, лише можуть 
надіслати своє заперечення. Запитання можуть бути такі: чи дійсно ви в певний 
період часу проживали на даній території, чи працювали, навчалися?

Лариса Денисенко: І це потрібно доводити під час судового процесу?
Ольга Собчук: Це, переважно, підтверджуючі запитання. Тим більше, 

відповідні довідки, про які ми вже згадували, і є найбільшим підтвердженням 
того, що особа правомірно звернулася до суду для захисту своїх прав.

Лариса Денисенко: Які можливі документи, що підтверджували б, що людина 
там навчалася, проживала або ж працювала? Що це може бути?

Ольга Собчук: Пройшов дуже тривалий період часу, тому отримати довідку 
про місце навчання чи роботи наразі вкрай складно, бо більшість підприємств, 
якщо не були державними, припинили діяльність чи були реорганізовані. Тоді 
доводиться звертатися до архівів, хоча й там подекуди можна не знайти такої 
інформації. Проте підтвердженням факту, наприклад, проживання, може бути 
паспорт, де вказано, що особа була там прописана з певного року по рік, коли 
настав період отримувати посвідчення четвертої категорії. Якщо це навчання, 
то може бути довідка з навчального закладу, де вказано, що особа в певний 
період часу навчалася в певному навчальному закладі. Якщо йдеться про дитину, 
може бути довідка з дитячого садочка, зі школи. Дуже гарним доказом буде те, 
що місце проживання батьків було теж в цій зоні, а оскільки за законодавством 
малолітня, неповнолітня особа має проживати з батьками, цей факт підтверджує 
те, що дитина проживала в забрудненій зоні. Складаючи адміністративний 
позов до суду, слід надавати копії всіх документів

Лариса Денисенко: Які ще питання може ставити суд? І чи може він 
викликати на судове засідання представників медично-експертної комісії?

Ольга Собчук: Ні. Зазвичай представників з медичних установ не виклика-
ють, цілком довіряють тим довідкам, які видаються особам. Єдине, складаючи 
адміністративний позов до суду, слід надавати копії всіх документів. Якщо ксе-
рокопія якогось документа погана, суд може попросити показати його оригінал.

Лариса Денисенко: Що можна сказати про поширеність таких справ, 
подібних відмов від Управління соціального захисту?

Ольга Собчук: Звернень, на мій погляд, досить багато. Тривалий час зона 
посиленого радіоекологічного контролю в нас була, певно, що всі ці чинники 
після наслідків аварії на ЧАЕС впливають на організм людей. На сьогоднішній 
день приблизна неофіційна статистика: 150 звернень до Управління соціального 
захисту населення, з яких близько 30 осіб вже отримали посвідчення першої 
категорії.

Лариса Денисенко: Тобто, людям головне усвідомлювати, що навіть, якщо 
компетентний орган посилається на чинне законодавство, треба не засмучува-
тися, а знаходити можливості відстоювати свої права, адже людина має право 
на нормальну якість життя, медичне забезпечення і пільги, передбачені тим 
самим соціальним законодавством?
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Ольга Собчук: Так, необхідно обов’язково перевіряти кожну інформацію, 
закон, перечитувати їх. А якщо не розумієте, звертатися до кваліфікованих 
працівників, наприклад, місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги або ж до юристів у приватному порядку.

Лариса Денисенко: Ви виграли понад десяток подібних справ. Управління 
соціального захисту подають апеляцію на такі рішення судів?

Ольга Собчук: Здебільшого, не подають. А подають навіть не органи 
місцевого значення, а вже безпосередньо обласні адміністрації, але це буває 
вкрай рідко.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. Нагадую слухачам «Громадсько-
го радіо»: в ефірі був «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. Ми слухали 
подробиці справи, яку виграла адвокатка Ольга Собчук стосовно права її 
клієнтки Надії на належний правовий статус.
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Як вибороти право на земельний пай?
11 вересня 2017 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. 
Ми продовжуємо цикл програм, присвячених функціону-
ванню системи безоплатної правової допомоги і доступу 
до правосуддя. Ми розпочинаємо Одеський цикл, в яко-
му представлені 4 історії, що стосуються саме Одещини. 
Сьогоднішня історія стосується права на земельний пай 
або частку землі. Гостя студії – Альона Гушкан, начальниця 
Окнянського бюро правової допомоги. Вітаю, пані Альоно. 
Земельні питання є надзвичайно актуальними, і з ними сти-

кається дуже багато людей. Ця тематика стала актуальнішою, оскільки учасникам 
бойових дій була надана можливість отримати земельний пай, дуже багато 
людей згадали, що вони теж мають на це право. З чим до вас звернувся клієнт?

Альона Гушкан: До нас звернувся 40-річний житель Окнянського району. 
Він колись працював у колгоспі, був членом КСП1, але пай не отримав2. На жаль, 
так сталося, що він усно звертався до колишнього керівництва колгоспу, але 
йому відмовляли. Коли він дізнався, що відкрилось наше бюро, то звернувся 
по правову допомогу. Вперше він звернувся у жовтні 2016 року, йому було 
надано роз’яснення про коло осіб, які мають право на земельну частку (пай), 
про документи, які треба зібрати, щоб отримати вторинну правову допомогу. 
У листопаді він звернувся до нас вже з переліком документів і було прийнято 
звернення на безоплатну вторинну правову допомогу. І почався збір докумен-
тів. Ми почали з того, що намагалися врегулювати дане питання в досудовому 
порядку. Підготували чоловікові заяву до сільської ради.

Лариса Денисенко: А зі збору яких документів треба починати? Яку 
допомогу тут надаєте ви як бюро, і чим має займатися сама людина?

Альона Гушкан: Чоловік мав надати паспортний документ (у нього було 
тимчасове посвідчення громадянина України, оскільки паспорт був втрачений), 
ідентифікаційний номер, довідка про доходи. На той час потрібно було надавати 
довідку про склад сім’ї і довідку про доходи особи, з якою він проживав. Зараз 
процедура спростилася і особі достатньо пред’явити паспортний документ, 
ідентифікаційний номер. Якщо ця особа проходила як малозабезпечена, 
достатньо пред’явити довідку про розмір заробітної плати, якщо людина ніде 
не працює, то довідку ОК-5 з Пенсійного фонду за останні шість місяців, довідку 

1 Колективне сільськогосподарське підприємство – добровільне об’єднання громадян у самостійне 
підприємство для спільного виробництва сільськогосподарської продукції та товарів, що діє на засадах 
підприємництва та самоврядування.
2 Паювання земель колективних сільськогосподарських підприємств проводилось відповідно до Указу 
Президента України від 8 серпня 1995 року № 720/95 «Про порядок паювання земель, переданих у колек-
тивну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям».
Відповідно до вимог статті 1 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)» встановлено, що право на земельну частку (пай) мають, зокрема, 
колишні члени колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, 
сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних 
сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, які отримали сертифікати на право 
на земельну частку (пай) у встановленому законодавством порядку.
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з податкової служби (залежно від того, який це квартал, якщо за І і ІІ квартал, 
то на даний час поки видають тільки довідку за І квартал поточного року). З цих 
довідок буде видно, має особа дохід чи ні. Якщо особа є малозабезпеченою і 
має дохід менше двох прожиткових мінімумів для працездатної особи, вона 
має право на безоплатну вторинну правову допомогу1. Дана особа проходила 
як малозабезпечена.

Лариса Денисенко: Що ви далі робили, щоб забезпечити право вашого 
клієнта? Що довелося роз’яснювати, шукати, до кого зверталися?

Альона Гушкан: Ми почали з того, що з’ясували, чи дійсно особа була 
членом КСП на момент розпаювання. Ми звернулися до трудового архіву. 
Оскільки у даної особи не було трудової книжки, то питання було трохи усклад-
нене, адже за трудовою книжкою можна було встановити, чи приймалася дана 
особа в колгосп на роботу, чи вона була прийнята в члени КСП (оскільки особа 
має обов’язково бути членом КСП, щоб мати право на отримання земельної 
частки (паю).

Лариса Денисенко: А яких це стосується часів, коли ваш клієнт був 
колгоспником?

Альона Гушкан: У члени КСП він був прийнятий в 1992 році. Розпаювання 
було закінчене 25 грудня 1995 року. Тобто цей період він працював у колгоспі. 
З грудня 1993 року по травень 1995 він проходив військову службу, після якої 
знову повернувся до колгоспу і працював там до розпаювання.

Лариса Денисенко: Тобто це, по суті, 22 роки тому. Якщо в людини нема 
трудової книжки, куди вона має звертатися, щоб підтвердити тодішній статус?

Альона Гушкан: Ми порадили особі (та сприяли їй в цьому) отримати 
інформацію з трудового архіву районної державної адміністрації. В архівах ми 
знайшли протокол № 6 від 1992 року, згідно з яким дана особа була прийнята 
в члени КСП, відомостей щодо його виключення з членів КСП не було. Тобто 
особа була прийнята в члени КСП, працювала до розпаювання, тому не втра-
тила свого права отримати земельну частку (пай). Якби він був виключений, 
то втратив би право на отримання земельної частки (паю).

Лариса Денисенко: Ви кажете, що він звертався усно, щоб отримати пай, 
це ніде не зафіксовано. Чи можна людям в аналогічний ситуації сподіватися, 
що достатньо підтвердження, що ти був чи була колгоспником чи колгоспницею, 
і можна вже поновити цю нитку, вибороти право на земельний пай, навіть якщо 
тоді не писала або не писав письмової заяви?

Альона Гушкан: Особа обов’язково мала бути членом КСП і на момент 
розпаювання не мала бути виключена з членів КСП. Якщо особа відповідно 
до трудової книжки або відомостей з архіву виключена з членів КСП до роз-
паювання, то не має права на земельну частку (пай).

Лариса Денисенко: Ви зрозуміли, що він не виключений з членів КСП, 
а тому має право на пай. Як розгорталися події далі?

1 Відповідно до статті 14 Закону, особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісяч-
ний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно 
до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також інваліди, 
які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох 
прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.
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Альона Гушкан: Ми звернулися до сільської ради (на території якої 
знаходився колишній колгосп) до її голови із заявою, щоб врегулювати це 
питання в досудовому порядку – з метою отримання земельної частки (паю). 
Але сільська рада відмовила, посилаючись на те, що пройшов довгий час, і щоб 
виділити даній особі земельну частку (пай), необхідне рішення суду. Особі було 
рекомендовано звернутися до суду.

Лариса Денисенко: А сільрада мала таке право? Заборонити людині 
отримати пай?

Альона Гушкан: У даної особи був розрив у самому стажі роботи в тру-
дових відносинах. Він був членом КСП, але за довідкою з трудового архіву він 
пішов на військову службу в грудні 1993, а повернувся у травні 1995. Але з 
травня по грудень 1995 були відсутні відомості щодо його трудової діяльності. 
Тут у сільської ради виникло питання, чи продовжувала дана особа трудову 
діяльність в даному колгоспі і чи мала вона право на земельну частку (пай). 
Це теж увійшло до обґрунтування їхньої відповіді.

Лариса Денисенко: Якщо людина не виключена за документами, це можна 
трактувати з точки зору певної презумпції довіри, що, в принципі, вона там пра-
цювала? Але ви все одно вирішили порадити клієнту звертатися через суд?

Альона Гушкан: Так, сільська рада відмовилась у добровільному порядку 
виділяти земельну ділянку, тому в нас не було іншого вибору, як звернути-
ся до суду. Перед тим ми зверталися до районної державної адміністрації, 
що отримати сертифікат, державний акт на право на земельну частку (пай), але 
теж була відмова. На даний час ні сертифікат, ні державний акт на земельну 
ділянку не видається, а видається витяг з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно.

Лариса Денисенко: Коли дійшло до звернення до суду, які документи ви 
готували і яка була правова позиція?

Альона Гушкан: Спочатку ми робили запити до місцевого Держгеокадастру. 
Нам потрібна була копія державного акту на землю, ми хотіли подивитися, чи 
є дана особа в списках, які додаються до державного акту, що давало право 
на отримання земельної частки (паю). Даної особи в додатку не було, але 
не було й в списках на виключення з осіб, які мають право на земельну частку 
(пай). Тобто його не було ні в додатку на отримання, ні у виключеннях. Особа 
не потрапила до жодного списку. Потім від відділу Держгеокадастру дізналися 
площу земельної ділянки. Кожному члену КСП видавалася однакова земельна 
частка (пай). Тобто, залежно від площі ділянки і кількості осіб, які мали право 
на земельну частку (пай), вона ділилася на рівні частини. За довідкою, земельна 
частка (пай) кожному члену КСП даного колгоспу видавалася в розмірі 4,5 
умовних кадастрових гектарів. З Держгеокадастру, оскільки це майновий 
позов, ми дізналися ціну даної земельної ділянки станом на момент звернення. 
Також зверталися до військкомату, оскільки в даної особи не було військового 
квитка, нам треба було підтвердити факт, що з 1993 по 1995 рік він перебував 
на військовій службі і нам це підтвердили. Після того, як особа отримала відмову 
від сільської ради, ми звернулися із запитом, чи дійсно створювався резервний 
фонд земель колишнього КСП, чи є в даному фонді вільні земельні ділянки, з 
яких може бути виділена земельна ділянка особі, яка має звертатися до суду. 
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Ми отримали відповідь, що є вільні земельні ділянки. Згодом на засіданні 
Держгеокадастр підтвердив, що є 20 нерозпайованих земельних часток (паїв), 
з яких особа може отримати земельну ділянку, на яку вона має право.

Лариса Денисенко: Як відбувався суд? З якими правовими позиціями 
були ви і ваш клієнт, а з якою позицією була сільська рада?

Альона Гушкан: 28 лютого 2017 року ми звернулися до суду з позовною 
заявою про визнання права на земельну частку (пай), було відкрите прова-
дження по справі 13 березня 2017 року. Відповідачами по даній справі були 
сільська рада і районна державна адміністрація, третьою особою було Головне 
управління Держгеокадастру в Одеській області. Відповідачі на судове засідання 
не з’явилися, надавши заяву щодо розгляду справи за їхньої відсутності, задо-
волення позову вони не заперечували. Головне управління Держгеокадастру 
теж надало заяву щодо розгляду справи за їхньої відсутності, тому справа 
розглядалася за участі представника та позивача.

Лариса Денисенко: Як відбувають такі процеси, коли фактично немає 
сторони?

Альона Гушкан: Суд з’ясовує, коли особа була прийнята на роботу, якими 
документами це підтверджується, чи нема розриву в трудовій діяльності, чи 
всі документи збігаються: що викладено в позовній заяві, номер протоколу, 
коли особа була прийнята. І робився запит до архіву, чи дійсно такий протокол 
є. На запит суду надавалася копія протоколу, суддя порівнював, чи дійсно це 
відповідає дійсності. Перевірялися дані щодо розміру земельної ділянки, чи 
дійсно кожному члену КСП виділялася земельна ділянка саме в цьому розмірі. 
Також ми забезпечили свідка, оскільки в трудовій діяльність був розрив (архів 
даного підприємства зберігся не в повному обсязі, оскільки він згорів і частково 
був втрачений). Ми знайшли і викликали головного бухгалтера підприємства, 
вона підтвердила, що дійсно знає дану особу, що ця особа з моменту прийняття 
в члени КСП до моменту розпаювання безперервно працювала на даному 
підприємстві за винятком, коли проходила військову службу.

Лариса Денисенко: Що ще цікавило суд? Чи вистачило поданих документів 
і показів свідка?

Альона Гушкан: Ще суд дуже цікавило, чого особа довгий час не звер-
талася до суду. І ми пояснили, що особа тільки нещодавно дізналася, що вона 
дійсно має право. Не зі слів, а є законодавчо закріплені норми, які гарантують 
їй право на отримання земельної частки (паю). Позивач раніше звертався, 
але йому відмовляли в усній формі. Чоловік не має юридичної освіти, в даних 
питаннях не розбирається, тому він прийняв це за чисту монету і вважав, що так 
має бути. Звернувшись до нас, він отримав кваліфіковану юридичну допомогу, 
роз’яснення і зрозумів, що його право було порушене.

Лариса Денисенко: Тобто, суд пристає на позицію того, що в людини є 
незнання?

Альона Гушкан: Більше не на освіченість, а на те, що особа тільки нещо-
давно дізналася, що має право на дану земельну частку (пай). Тобто терміни 
починають діяти з моменту, коли особа дізналася чи могла дізнатися про пору-
шення свого права. Ми наголошували саме на цьому.

Лариса Денисенко: Яке рішення ухвалив суд?
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Альона Гушкан: Суд визнав за даним громадянином право на земельну 
частку (пай) у розмірі 4,5 умовних кадастрових гектарів, прийняв рішення 
щодо виділення йому земельної частки з земель, розташованих на території 
даної сільської ради, які перебували в колективній власності колишнього КСП, 
про яке ми говоримо. На підставі державного акту колективної власності, який 
видавався 25 грудня 1995 року. Не було конкретизації, з якого фонду виділити, 
але наголос робився на те, щоб виділити дану земельну ділянку із земель, які 
належали колишньому КСП.

Лариса Денисенко: А як виконується рішення?
Альона Гушкан: Особа має звернутися до сільської ради, на території якої 

розташована дана земельна ділянка, отримати викопіювання. І дана сільська рада 
на сесії виконкому має прийняти рішення щодо надання дозволу на виділення 
проектної документації на дану земельну ділянку. Особа знаходить організацію, 
яка має ліцензію, право виготовляти технічну документацію, дана організація 
підготує пакет документів. Після цього особа має знову звернутися до сільської 
ради для затвердження документів.

Лариса Денисенко: Чи має сільська рада дискрецію в якийсь спосіб 
оминути виконання судового рішення, якщо людина, припустимо, не повністю 
підготує пакет документів, звернеться не до тієї організації або не виконає 
якісь процедури?

Альона Гушкан: Як правило, якщо є зауваження до технічної документації, 
організація, яка підготувала, виправляє. Проводяться експертизи землі, встанов-
люються її межі, інформація готується в паперовому вигляді та на електронному 
носії. Якщо буде відмова, дана організація згідно з договором має усунути всі 
недоліки, які були виявлені. Щодо того, що сільська рада може оминути дане 
рішення, ми обговорювали це попередньо з сільським головою. Йому треба 
було рішення суду, щоб дане питання можна було обговорювати і пояснювати 
депутатам, чому даній особі через такий великий проміжок часу потрібно 
виділити земельну частку (пай) із нерозпайованих земель.

Лариса Денисенко: Людина отримала земельний пай чи ще тривають 
процедури?

Альона Гушкан: Ще тривають процедури. Чоловік підходив до мене і казав, 
що звернувся до сільського голови – заперечень немає, він радий допомогти. 
Процес запущений, наша допомога на даному етапі вже непотрібна.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. Нагадую, що ми обговорювали 
право людини на земельний пай з Альоною Гушкан, начальницею Окнянського 
бюро правової допомоги, що на Одещині. Почувайтеся захищеними!
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Як у судовому порядку вирішити питання визнання 
батьківства щодо неповнолітнього?
25 вересня 2017 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». Це «Ген справедливості», з вами Лариса Денисенко. 
Ми продовжуємо цикл програм, присвячений доступу 
до правосуддя і функціонуванню системи безоплатної 
правової допомоги. Гість студії – Роман Непочатов, спеца-
ліст відділу представництва Роздільнянського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
що на Одещині. Вітаю, пане Романе. Хотілося б дізнатися від 
вас деталі про справу щодо визнання батьківства стосовно 
неповнолітнього сина.

Роман Непочатов: До нас звернувся батько. Ситуація була така: він про-
живав з жінкою протягом п’яти років, потім в них народилося троє дітей, один 
із них – син. Далі їхнє життя трохи помінялося, вони розійшлися. І в нього, і в неї 
вже були інші сім’ї. І після цього сталося так, що його колишня громадянська 
дружина померла. Двох доньок батько одразу забрав, а зі старшим сином 
виникла проблема. Він був записаний за ст. 53 Кодексу про шлюб та сім’ю (бо 
це було до 2001 року1) за прізвищем матері. Коли батько звернувся до органів 
опіки, звісно, йому сказали, що це не його дитина і що йому нічим не можуть 
допомогти.

Лариса Денисенко: А дві доньки були на його прізвищі?
Роман Непочатов: Так. Вони були записані на його прізвище, тому тут 

проблем не виникло. У нас тоді була спільна нарада зі службою в справах 
дітей, і вони одразу направили цю людину до нас, бо вона довгий час не могла 
вирішити це питання.

Лариса Денисенко: І все упиралося саме в те, що були різні прізвища? 
Більше пересторог і претензій не було?

Роман Непочатов: Це була формальність, і служба у справах дітей також 
була одразу за те, щоб дитина повернулася до батька. Можна сказати, вони 
також розуміли, що дитина має бути з батьком. Коли він до мене звернувся, 
мені одразу хотілося потиснути йому руку, тому що це трохи нетипова ситуація. 
У моїй практиці, саме чоловіки неохоче визнають своє батьківство. Коли він 
звернувся, його нинішня дружина була завжди з ним, вона також була за те, 
щоб ця дитина отримала батька.

Лариса Денисенко: Інших близьких родичів просто не було? Чи вони 
не цікавилися дитиною?

Роман Непочатов: В принципі, їх не цікавила подальша доля дитини. Тому 
батько звернувся, і ми вже працювали з ним. Це була моя перша справа такого 
характеру, тому було трохи важкувато розібратися, оскільки тут переплітається 
старий Кодекс про шлюб та сім’ю і нині чинний Сімейний кодекс. Тому довелося 
трохи подумати, як це зробити. Але була співпраця з органами опіки і допомога 

1 Втратив чинність у зв’язку з набранням чинності Сімейним кодексом.
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з їхнього боку. Коли справа тільки надійшла до суду, всі розуміли, що без експер-
тизи не обійтися. Ми домоглися того, що умовою було лише отримання ухвали 
про призначення експертизи, а після цього дитина вже могла бути в батька.

Лариса Денисенко: Яку експертизу ви маєте на увазі і як взагалі відбува-
ється весь цей процес? Яким чином підтверджують батьківство?

Роман Непочатов: Це доволі дорога процедура: і в плані часу, і коштів. 
На даний час вона береться або за показами крові, або за епітелієм. Перша 
коштує приблизно 4000 гривень, а за епітелієм – 6000-8000 гривень.

Лариса Денисенко: Жодних пільгових варіантів не можна розглядати?
Роман Непочатов: Ні, на жаль це не передбачено. Така висока ціна зумовлена 

тим, що всі реактиви закуповуються за кордоном. Тому, на жаль, доводиться 
ставити таку високу ціну. Я намагався до останнього тягнути і зробити це за ста-
рим Кодексом про шлюб і сім’ю, бо там не передбачено самої експертизи. Але 
суддя наполягав, ви самі розумієте, що він має бути впевненим, що ухвалює 
рішення щодо того, що це дитина саме цього чоловіка.

Лариса Денисенко: Окрім експертизи, що може бути релевантними 
доказами в такого виду справах? Чи більше нема на що сподіватися?

Роман Непочатов: Відповідно до нашого законодавства, жоден доказ не є 
визначальним, вони досліджуються лише в сукупності. Але підставою для того, 
щоб визнати батьківство, може бути дуже велика кількість інших доказів. 
За цією справою ми брали пояснення свідків, сусідів, які бачили, що чоловік 
і жінка на момент проживання і народження вели спільне господарство. Це 
також є дуже визначальним у справі. Також це можуть бути спільні фотографії, 
на яких дитина з батьками, довідки. У нас у цій справі була довідка з сільради. 
Вони пішли нам назустріч і надали всі матеріали, які могли: довідки, що на той 
момент чоловік і жінка проживали разом, виховували дітей, ставали на якісь 
обліки і так далі. Але визначальною була експертиза. Її порядок такий: особа, 
яка замовляє експертизу, має звернутися з відповідним клопотанням, суддя 
вирішує, чи це доцільно. Після цього до відповідної експертної установи, яку 
вказує заявник, постановляється ухвала. І згодом із цими особами, які мають 
бути присутні на експертизі, зв’язується експертна установа. Це дуже серйозна 
процедура. Коли особи, в яких мають взяти зразки, прибувають до експертної 
установи, це все проводиться з відеоспостереженням, всі пробірки з біологічним 
матеріалом пломбуються. Тому виключено, що там можуть бути якісь підміни.

Лариса Денисенко: Це відбувається у присутності адвоката або пред-
ставника сторони?

Роман Непочатов: Без присутності. Але в цій справі ми вирішували питання, 
хто має направити дитину, адже вона є неповнолітньою і хтось має відповідати 
за те, щоб у відповідний час дитина прибула для взяття зразків. Усі витрати щодо 
експертизи несе особа, яка заявила експертизу. Але якщо, наприклад, мати 
хоче встановити батьківство, у випадку, якщо воно встановлюється, а батько 
заперечує, то кошти можна потім стягнути з відповідача.

Лариса Денисенко: Наскільки я розумію, результати експертизи підтвер-
дили батьківство?
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Роман Непочатов: Саме так. Хоча, відповідно до нашого законодавства, 
експертиза не є визначальною, але вона дуже вплинула на те, що було ухвалене 
таке рішення і позов був задоволений.

Лариса Денисенко: Скільки тривала процедура від початку до кінця, коли 
матеріали надійшли до суду?

Роман Непочатов: Приблизно два місяці. У кінці лютого ми подали клопо-
тання, приблизно на середину наступного місяця була призначена експертиза, 
близько місяця проводилося дослідження, і матеріали були направлені до суду, 
ми могли ознайомитися з її результатами.

Лариса Денисенко: Наскільки я розумію, весь цей час дві доньки, сестри 
цього хлопчика, перебували в родині чоловіка, який намагався в судовому 
порядку вибороти своє батьківство?

Роман Непочатов: Так. І весь цей час дитина, щодо якої було визнання 
батьківства, також знаходилася з батьком.

Лариса Денисенко: Було якесь окреме рішення, що це, можливо, тимча-
сова опіка?

Роман Непочатов: Це було оформлено рішенням органу опіки та піклу-
вання: вони з підписом та печаткою відповідного органу засвідчили, що дають 
згоду на те, що дитина після того, як судом буде постановлено ухвалу щодо 
призначення експертизи, може знаходитися у батька до моменту, коли буде 
ухвалене саме рішення.

Лариса Денисенко: Наскільки в таких справах важлива сприятлива обста-
новка нової родини, чи важлива згода другої половини подружжя? Чи достатньо 
одного рішення батька або матері, щоб забрати дитину?

Роман Непочатов: З одного боку, є такі жінки, які повністю розуміють 
ситуацію. У цій справі я зіткнувся саме з такою: жінка повністю підтримувала 
свого нинішнього чоловіка і також хотіла забрати дитину, дуже емоційно на це 
реагувала, ходила на засідання з ним, підтримувала і сприяла в цій справі.

Лариса Денисенко: А якби була протилежна ситуація? Якби один з подружжя 
категорично це заперечував?

Роман Непочатов: Це більше моральний бік питання. З юридичної точки 
зору, якщо особа буде визнана батьком, вноситимуться відповідні зміни до сві-
доцтва про народження дитини. Тоді вже з цим питанням буде розбиратися 
саме батько дитини.

Лариса Денисенко: Чи розглядався судом матеріальний стан родини, 
рівень відповідальності чоловіка, адже до родини забирають трьох дітей? 
Наскільки я розумію, всі троє є неповнолітніми?

Роман Непочатов: Звичайно. У даному випадку ці питання вже розгляда-
лися в адміністративному порядку, і ними займалися безпосередньо органи 
опіки і піклування. Вони вирішували, чи є достатньо підстав матеріального, 
морального характеру, щоб дитина повернулася до свого біологічного батька.

Лариса Денисенко: А скільки хлопчику років?
Роман Непочатов: Наскільки я пам’ятаю, на момент ухвалення рішення 

йому було 15 років. Тобто це вже доволі доросла людина і, відповідно до зако-
нодавства, його думка щодо того, чи він хоче повернутися до свого тата, також 
була визначальною.
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Лариса Денисенко: Чи вислуховував його суд, які, можливо, ставив питан-
ня, чи спілкувалися ви з ним у досудовому порядку?

Роман Непочатов: Саме в суді розмови не було. Але я мав розмову з 
дитиною в притулку. Одного разу я завітав до нього, щоб зрозуміти позицію 
дитини, і чи не роблю я якусь помилку з моральної точки зору.

Лариса Денисенко: І що він сказав? Він дійсно весь цей час спілкувався 
з батьком і для нього було важливим мати це прізвище?

Роман Непочатов: Звичайно. Одразу, коли батько зі своєю новою дру-
жиною до нас звернулися, вони сказали, що дитина плаче і хоче повернутися 
до батька, але ситуація, яка склалася, заважає цьому. Мені було тяжко розуміти, 
що кожен день, який спливає по цій справі, дитина знаходиться в притулку, 
а не в законній сім’ї.

Лариса Денисенко: Під час судового засідання, коли ви мали на руках 
експертизу, які питання ставив суд, що його цікавило і як виглядало рішення? 
І що людина має зробити після того, як отримає рішення на руки?

Роман Непочатов: Треба було прискіпливо підійти до того, що ми проси-
ли в рішенні, бо якщо деякі моменти не будуть відображені в ньому, можуть 
виникнути проблеми при перереєстрації. Після того, як з’явилося рішення, особі 
буде видане нове свідоцтво про народження, в якому будуть вказані ті дані, які 
прописані в рішенні. Коли ухвалюється рішення і воно набирає законної сили, 
особа має звернутися до відповідного органу РАЦС1, і на підставі цього РАЦС 
спочатку вносить зміни до актового запису, змінює в даному випадку прізвище, 
вносить додаткові відомості про батька. Після цього особі буде видане свідоцтво 
про народження і з тим наповненням, яке має бути відповідно до рішення. 
Не скажу, що ця процедура дуже тривала, але на неї також потрібен певний час.

Лариса Денисенко: Я так розумію, дуже важливо, що ви встигли отримати 
це рішення до того, коли дитина мала би отримувати паспорт, інакше процедура 
мала би змінюватися?

Роман Непочатов: Так, оскільки нещодавно були зміни щодо віку отри-
мання дитиною паспорта. Слава Богу, ми встигли і уникли багатьох проблем, 
які могли б виникнути після того, як буде ухвалене рішення.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. Нагадую: в ефірі був «Ген 
справедливості». Гостем студії був Роман Непочатов, спеціаліст представництва 
Роздільнянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. Почувайтеся захищеними!

1 Маються на увазі органи державної реєстрації актів цивільного стану.
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Як у судовому порядку визнати за неповнолітньою 
дитиною право власності на спадщину?
3 жовтня 2017 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». Це «Ген справедливості», з вами Лариса Денисенко. 
Ми продовжуємо цикл програм, присвячених доступу 
до правосуддя і функціонуванню системи безоплатної пра-
овової допомоги. Продовжуємо цикл історіями з Одещини. 
Наш гість – Андрій Спатерук, начальник Кодимського бюро 
правової допомоги, що на Одещині. Ми будемо говорити 
на складну тему – це питання визнання за неповнолітньою 
дитиною права власності на спадщину. Андрію, вітаю вас. З 
чого починалася ця історія і чому взагалі дитина звернулася 

до вас стосовно визнання права власності?
Андрій Спатерук: Зі слів жінки, будемо називати її Наталя, після смерті її 

чоловіка залишилося спадкове майно у вигляді земельної ділянки для ведення 
сільськогосподарського виробництва на підставі державного акту на право 
власності на землю. За рішенням суду за її чоловіком було визнано право 
власності на зазначену земельну ділянку, але чоловік не виготовив технічну 
документацію на неї для присвоєння кадастрового номеру, оскільки на той 
момент, відповідно до чинного законодавства, відомості про земельні ділянки 
до державного кадастрового реєстру не вносились та кадастровий номер 
земельної ділянки не видавався. Жінка звернулася в інтересах своєї дочки 
до землевпорядної організації, але їй було відмовлено, оскільки ні вона, ні її 
донька не є власниками даної земельної ділянки. Вона звернулася до нотарі-
альної контори, але отримала відмову, оскільки її чоловік не отримав право 
власності на зазначену земельну ділянку, у зв’язку з чим дочка не могла реа-
лізувати своє право на спадок.

Лариса Денисенко: Як діяти в таких умовах?
Андрій Спатерук: У даному випадку, відповідно до Цивільного кодексу 

(ст. 1268), малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, цивільна 
дієздатність якої обмежена, вважаються такими, що прийняли спадщину. Але 
зважаючи на те, що не було правовстановлюючих документів, це право непо-
внолітньої дитини треба було захищати в суді.

Лариса Денисенко: Помер тато цієї дитини, вони на той час перебували 
в шлюбі з її мамою?

Андрій Спатерук: На той час вони вже були розлучені, але батько, наскіль-
ки мені було відомо, піклувався про свою доньку, допомагав чим міг, але так 
сталося, що він помер.

Лариса Денисенко: Коли йдеться про спадок на землю, людина розлучена 
і помирає, хто є спадкоємцями першої черги? Хто має право на підтверджену 
всіма документами спадщину?

Андрій Спатерук: Відповідно до ч. 1 ст. 1261 Цивільного кодексу першу 
чергу права на успадкування мають діти спадкодавців, у тому числі зачаті 
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за життя спадкодавця і народжені після його смерті, той з подружжя, який 
його пережив, батьки.

Лариса Денисенко: У даному випадку не було конфлікту інтересів?
Андрій Спатерук: Мати не претендувала на цю земельну ділянку. Вона 

одразу вирішила оформляти право власності на свою дитину, щоб дитина мала 
в подальшому якусь підтримку з оренди земельної ділянки.

Лариса Денисенко: Як далі розгорталися події? Що довелося з’ясовувати? 
Яку інформацію, до кого надавати?

Андрій Спатерук: Пані Наталя надала копію державного акту, що був 
виготовлений на покійну власницю, після смерті якої батько дитини прийняв 
цю земельну ділянку, але не оформив її повністю. Також надала копію рішення 
суду. Надала всі документи, які підтверджують, що дитина є донькою покій-
ного. Було зроблено запит у землевпорядну організацію про вартість даної 
земельної ділянки. Усі документи були надані в повному обсязі. На їх підставі 
був складений позов та наданий до суду для розгляду.

Лариса Денисенко: На яких підставах і хто після смерті тата дитини опі-
кувався чи користувався земельною ділянкою? Чи були там будівлі, городи?

Андрій Спатерук: Ще за життя першої власниці земельної ділянки вона 
була здана в оренду сільгоспвиробникам, а після її смерті ніхто не отримував 
винагороди за користування цією земельною ділянкою. Наскільки мені відомо, 
потім сільська рада здавала її в оренду. Зараз також збираються документи, щоб 
за ці всі роки повернути оренду за користування цією земельною ділянкою, 
подаються відповідні запити до відповідних органів (до адміністрації, до зем-
левпорядної організації, Держгеокадастру, до сільської ради), щоб з’ясувати, 
хто користувався цією земельною ділянкою, хто отримував оренду за неї – аби 
потім можна було точно визначити, хто буде відповідачем по цій справі.

Лариса Денисенко: Якщо зберуться всі належні документи, то тягар 
відповідальності може впасти на неповнолітню дитину чи на її матір? Хто буде 
за це відповідати?

Андрій Спатерук: Якщо зберуться всі документи, буде подано позов 
в інтересах неповнолітньої дитини. Позивачем буде мати, відповідачем – орга-
нізація, структурний підрозділ або відповідна рада, з якої буде стягуватися ця 
оренда плата.

Лариса Денисенко: Як був оформлений позов і з чим мав передусім 
розібратися суд?

Андрій Спатерук: Суд повинен був розібратися в тому, кому належала ця 
земельна ділянка, на якій підставі вона дісталася померлому батькові непо-
внолітньої дитини, чи дійсно дитина є спадкоємцем та якої черги.

Лариса Денисенко: За рахунок чого це відбувалося?
Андрій Спатерук: До позову додавалися всі документи: копія державного 

акту, відмова нотаріуса, копія свідоцтва про народження дитини, була збережена 
копія паспорта покійного батька дитини, копія паспорта матері (що дійсно вона 
є матір’ю цієї дитини). Також було подане клопотання про звільнення позивача 
від сплати судового збору. Суд задовольнив цю вимогу, звільнив неповнолітню 
дитину від сплати судового збору. На судовому засіданні інтереси представляв 
я, бо звернення від заявниці було прийняте мною. Я пояснював суду, на підставі 
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чого ця малолітня дитина є спадкоємцем, що чоловік дійсно був власником цієї 
земельної ділянки, але, на жаль, за життя не зміг оформити право власності 
на ділянку, тому ми були змушені звернутися до суду.

Лариса Денисенко: Стосовно належної спадкоємиці ніби всі документи 
були, очевидно, що документами і живими свідками підтверджується родинний 
зв’язок. Наскільки я розумію, підтвердження належного права власності зависало 
в повітрі. І як довести право власності чоловіка? Які аргументи надавали ви?

Андрій Спатерук: Одним із підтверджуючих документів, що він був влас-
ником даної земельної ділянки, було рішення суду від 25 грудня 2006 року, 
відповідно до якого за померлим чоловіком, батьком дитини, було визнане 
право власності на дане спадкове майно у вигляді цієї земельної ділянки.

Лариса Денисенко: Вам довелося підіймати ці документи чи вони були 
на руках у мами цієї дитини?

Андрій Спатерук: У мами була копія рішення – єдиний документ, який 
підтверджував, що земельна ділянка належить померлому батькові дитини.

Лариса Денисенко: Які ще питання ставив суд для того, щоб розібратися 
у справі?

Андрій Спатерук: У даному випадку були наявні всі документи, тому 
додаткових питань у суду не було. Єдине питання, що виникло, чи претендує 
на спадщину мати. Вона на судове засідання надала письмову заяву, яку суд 
прийняв, і в якій вона пояснила, що не пред’являє претензій щодо даної земельної 
ділянки і висловила згоду, щоб право власності визнали за її донькою.

Лариса Денисенко: Коли неповнолітня дитина отримує на руки судове 
рішення, чи пояснює суд зрозумілою для дитини мовою, що робити далі і 
що міститься у судовому рішенні?

Андрій Спатерук: Дитина ще неповнолітня, самостійні рішення виконати 
не може. Рішення було від 22 грудня 2016 року, коли воно набрало чинності. 
У канцелярії я взяв його копію, надав матері неповнолітньої дитини. Вона 
звернулася до землевпорядної організації, яка має право виготовляти тех-
нічну документацію на земельні ділянки. На даний час технічна документація 
вже виготовлена, і після виправлення деяких недоліків вона здана в Кодимський 
відділ Держгеокадастру для надання кадастрового номера.

Лариса Денисенко: Що це гарантує дитині? Вона отримає документи, 
порядкувати наразі не може?

Андрій Спатерук: Вона може вільно розпоряджатися цим майном, коли 
в неї буде відповідне свідоцтво про право власності, коли вже буде введено 
в реєстри, що вона є власником. Часткова цивільна дієздатність виникає в дітей 
з 16 років. Думаю, з 16 років вона разом з матір’ю може звернутися до будь-
якої організації сільгоспвиробників, укласти договір оренди на певний термін 
і отримувати орендну плату за цю земельну ділянку у тому вигляді, в якому 
вони забажають.

Лариса Денисенко: А мати зараз може в інтересах дитини зробити так, 
щоб ця ділянка працювала на родину?

Андрій Спатерук: На даний момент це неможливо зробити, адже ще не виго-
товлені документи про право власності на цю земельну ділянку. Коли буде 



Ген справедливості

191

наданий кадастровий номер, вони звернуться до відповідного реєстраційного 
органу, де їм видадуть свідоцтво про право власності.

Лариса Денисенко: Наскільки це тривала процедура? Куди потрібно 
подати копію судового рішення і які ще документи, скільки чекати?

Андрій Спатерук: Все залежить від того, наскільки швидко землевпорядна 
організація виготовить технічну документацію. І чи правильно виготовить, бо 
бувають випадки, що переробляють, Держгеокадастр відмовляє у присвоєнні 
кадастрового номера, знаходять недоліки, тому потім ця технічна документація 
повертається назад до землевпорядної організації.

Лариса Денисенко: У середньому це займає близько місяця чи довше?
Андрій Спатерук: Набагато довше. Може тривати два-три місяці, а іноді 

й чотири.
Лариса Денисенко: Як виглядає це право власності?
Андрій Спатерук: Воно фіксується в державному реєстрі1, людина отри-

мує довідку і витяг про право власності, на сьогоднішній день свідоцтво 
не видається, наскільки мені відомо. З витягом вона може піти до будь-якого 
сільгоспвиробника, укласти договір оренди або вирощувати самостійно будь-
яку сільгосппродукцію. Представника сільради не було на судовому засіданні, 
але від сільради надійшла заява, що вони згодні з позовом і справу просили 
розглянути без їхньої участі. Вони повністю погодилися із правом дитини 
на успадкування земельної ділянки.

Лариса Денисенко: Ви говорили, що може виникнути питання стосовно 
того, хто орендував ділянку і скільки платив за оренду.

Андрій Спатерук: Це вже буде інша історія. Тут потрібно визначити, 
хто орендує земельну ділянку, хто надав її в оренду, кому сплачувалась оренда 
плата. Були подані належні запити до відповідних органів. Тоді вже вирішува-
тиметься питання, хто буде відповідачем по цій справі.

Лариса Денисенко: Вона теж буде працювати в інтересах дитини? Потрібно 
з’ясувати про неотримані доходи?

Андрій Спатерук: Так. За весь період після смерті першого власника, 
смерті батька дитини.

Лариса Денисенко: Наскільки ви бачите перспективу для цієї справи, щоб 
дитина отримала недоотриманий прибуток?

Андрій Спатерук: На даний час це не дуже поширена практика, таких 
позовів по Україні дуже мало. Тут причиною є і важкість доведення, і збору 
інформації. Інколи суди відмовляли позивачам у таких випадках про стягнення 
недоотриманої вигоди. А бували випадки, що й задовольняли позов. У даному 
випадку я не можу сказати про перспективи цієї справи, адже це буде залежати 
від зібраних доказів у ній.

Лариса Денисенко: Які папери обов’язково треба зібрати, щоб почати 
вирішувати це питання?

Андрій Спатерук: Основними доказами будуть відповіді з відповідних 
органів. Одним із основних доказів буде право власності – витяг з реєстру, 

1 Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Порядок державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень затверджений постановою Кабінету Міністрів від 25 грудня 2015 р. № 1127 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
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що дитині належить ця земельна ділянка і вона має право звернутися до суду 
щодо одержання недоотриманої вигоди.

Лариса Денисенко: Тобто тут йдеться про письмове підтвердження? 
Про свідків не йдеться? Про іншу доказову базу.

Андрій Спатерук: Ні, тільки письмове підтвердження.
Лариса Денисенко: Дякую, пане Андрію. Нагадую, що сьогодні в «Гені 

справедливості» ми з Андрієм Спатеруком, начальником Кодимського бюро 
правової допомоги Одещини обговорювали право неповнолітньої дитини 
на спадщину. Почувайтеся захищеними!
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Як діяти, коли Пенсійний фонд порушує ваші права
24 жовтня 2017 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». Це «Ген справедливості» і Лариса Денисенко. Ми 
продовжуємо цикл програм, присвячених доступу до пра-
восуддя і функціонуванню системи безоплатної правової 
допомоги. Нас цікавить проблема спілкування громадян 
із Пенсійним фондом. Я представляю мою співрозмовни-
цю – це адвокатка Ірина Подкопаєва. Вітаю, пані Ірино. Які 
проблеми виникають з Пенсійним фондом і чому?

Ірина Подкопаєва: Пенсійне забезпечення є дуже 
складною галуззю для правозастосовців, а особливо для осіб, 

які взагалі не мають юридичної освіти. По-перше, законодавство є надто 
складним для сприйняття, особливо для людей, які не мають юридичної осві-
ти. По-друге, воно дуже часто змінюється. Особа, яка не працює у цій сфері, 
не встигає відслідкувати всі зміни і те, яким чином вони мають бути застосовані 
щодо неї, яким чином треба діяти, щоб не втратити якісь свої здобутки під час 
застосування цього нового законодавства. Крім того, зі свого досвіду можу 
сказати, що Пенсійний фонд є дуже вигадливим на різні відписки для людей. 
Якщо людина не буде наполегливою, не буде постійно домагатися своїх прав, 
може залишитися ні з чим, бо вся система Пенсійного фонду налаштована 
таким чином, щоб людина отримала якнайменше від того, на що вона має 
право відповідно до законодавства.

Лариса Денисенко: Які тлумачення Пенсійного фонду «обгризають» право 
громадянина або громадянки на пенсійне забезпечення?

Ірина Подкопаєва: Найбільш загальна відписка – посилання на статтю 19 
Конституції України, відповідно до якої органи державної влади діють в межах 
повноважень у спосіб та порядок, які визначені чинним законодавством. 
Але Пенсійний фонд зазначене формулювання розуміє по-своєму. Ним він 
обґрунтовує невиконання рішень суду, непризначення пенсії в позасудовому 
і досудовому порядку особі, яка звертається. Це також може бути порушення 
Пенсійним фондом строків розгляду заяви, в результаті чого особа втрачає 
право на пенсію, хоча з її боку жодних винних дій не вбачається. Оскільки 
сьогодні є велика завантаженість судової системи, я вбачаю, що дії Пенсійного 
фонду стали більш відкритими і зухвалими. Це зумовлено тим, що всі позови 
до Пенсійного фонду лежать у судах «мертвим вантажем», не може йтися 
ні про який ефективний і своєчасний захист порушених прав особи. Все це 
є безкарністю посадових осіб Пенсійного фонду, що й далі спонукає вчиняти 
такі дії, порушуючи права людини.

Лариса Денисенко: Якщо людина отримує таку відписку, починає думати: 
якщо посилаються на Конституцію, мають рацію. І що я маю робити надалі, як 
я можу це оскаржувати? Які основні поради стосовно цього можна дати?

Ірина Подкопаєва: Алгоритм дій такий. Особа може звернутися до Пен-
сійного фонду з заявою про ознайомлення з матеріалами своєї пенсійної 
справи. Якщо Пенсійний фонд посилається у відповіді, що недостатньо стажу, 
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відсутня якась довідка, то особа повністю вільна прийти в прийомні години 
до Пенсійного фонду за місцем проживання, в якому вона обліковується як 
пенсіонер, отримати матеріали пенсійної справи, ознайомитися, відфотографу-
вати, самостійно оцінити – чи є там та підстава, на яку посилається Пенсійний 
фонд, чи відповідає вона документам, які є в справі.

Лариса Денисенко: Пенсійний фонд може відмовити людині або обмежити 
їй доступ до пенсійних матеріалів?

Ірина Подкопаєва: Ні. Відповідно до законодавства не може. Такі дії 
прямо передбачені законодавством про пенсійне забезпечення, порядком 
прийому громадян органами Пенсійного фонду, де прямо зазначено, що кожна 
особа має право на інформацію про себе, свою пенсійну справу, з якою може 
ознайомитися особисто або через представника, робити копії матеріалів, які 
є в пенсійній справі, запитувати консультацію щодо роз’яснення тих чи інших 
документів і розрахунків, які містяться в пенсійній справі. Коли людина потім 
йде до адвоката, в бюро правової допомоги або на якісь безкоштовні юридичні 
консультації, якщо є копії матеріалів пенсійної справи, то є предмет для розмови. 
Можна більш оперативно ознайомитися з підставою відмови, яка зазначена 
в листі, подивитися матеріали, а фахівець не потребує дуже багато часу, щоб 
подивитися і встановити, чи дійсно є підстава для відмови. У подальшому можна 
оскаржити дії та бездіяльність до вищестоящого органу Пенсійного фонду. 
Скаргу можна подати спочатку до Головного управління Пенсійного фонду 
по Києву або по областях України, вже потім до Пенсійного фонду України як 
центрального органу в системі Пенсійного фонду.

Лариса Денисенко: Є сенс скаржитися в Пенсійний фонд, якщо ти вже отри-
мав або отримала дві аналогічні відписки з посиланням на Пенсійний фонд, 
на якісь загальні накази або інструкції?

Ірина Подкопаєва: Змістовного сенсу я не бачу. Жодного разу в моїй 
практиці не було такого, що після скарги до Пенсійного фонду скарга була 
вирішена без судового розгляду справи. Але це потім можна використати в судо-
вому процесі, оскаржити бездіяльність Пенсійного фонду, який зобов’язаний 
контролювати та координувати діяльність територіальних органів Пенсійного 
фонду. Якщо говорити про захист прав конкретної людини і конкретного питан-
ня, то це безрезультатна дія. Але з приводу захисту права людини в цілому і 
подальшої перспективи судового розгляду справи, то краще вживати цю дію 
і писати скаргу на Пенсійний фонду України.

Лариса Денисенко: Коли йдеться про виборчі права, системність пору-
шень – дуже вагомий аргумент. Ви навели приклади відпискової поведінкової 
реакцій Пенсійного фонду і всіх сателітів по вертикалі. Чи можна тут вбачати 
системний підхід і в чому він полягає, якщо так?

Ірина Подкопаєва: Не можу казати по Україні в цілому, але з моєї прак-
тики, мені вбачається певний системний підхід. Наведу приклад однієї моєї 
справи. Рішенням суду ми задовольнили позовні вимоги особи, мого клієнта, 
призначили йому пенсію. Він чорнобилець, інвалід першої групи. Рішенням суду 
зобов’язали управління Пенсійного фонду провести нарахування та виплату 
пенсії з відповідної дати, коли в нього виникло право на пенсію, у відповідному 
розмірі згідно з чинним законодавством. Пенсійний фонд виконував це рішення 
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суду (при тому, що була апеляція і касація) понад шість місяців. В результаті 
ми отримали нарахування цієї пенсії. Але щомісячно він отримує попередній 
розмір пенсії. Навіть попри те, що є рішення суду, здійснюються якісь віртуальні 
нарахування, заборгованості, на руки ж людина отримує той розмір пенсії, з 
яким вона прийшла до суду з позовною заявою. Ці нарахування необмежені 
за рішенням суду жодним періодом часу і мають проводитися, поки людина 
жива. У 2016 році ці нарахування проводились, У 2017 році в мене закралася 
підозра, що, можливо, Пенсійний фонд перестав нараховувати цю пенсію, яку 
мав нараховувати згідно з рішенням суду. Станом на сьогодні мною направ-
лено понад десять адвокатських запитів до територіального та Головного 
управління Пенсійного фонду і до Пенсійного фонду України з приводу того, 
щоб нам надали інформацію, чи нараховується ця пенсія по рішенню суду 
в 2017 році, надати в розрізі місяців, яка заборгованість вже сформувалася. 
Станом на сьогодні жодної відповіді, довідки ми не отримували. Приходять 
неповні відповіді, в тому числі на адвокатські запити. Відповідь Пенсійного 
фонду України як центрального органу полягала в тому, що можемо звернутися 
до територіального органу Пенсійного фонду України за отриманням зазначеної 
довідки. При цьому, до скарги до Пенсійного фонду України були надані всі 
адвокатські запити, які були направлені за весь цей час і всі відповіді на них, з 
яких вбачається, що довідка надана не була, хоча вона запитувалась єдиним 
пунктом. Так, я думаю, це системний характер.

Лариса Денисенко: Чи можна тут вести мову щодо бездіяльності посадових 
осіб навіть у таких питаннях, які ви підняли: ненадання довідки, ігнорування 
адвокатських запитів?

Ірина Подкопаєва: Так, це бездіяльність у прямому вигляді, яку можна 
оскаржувати в судовому порядку в процесі адміністративного судочинства, 
оскільки це є прямим і грубим порушенням законодавства про звернення 
громадян, законодавства про інформацію і про право особи на отримання такої 
інформації, спеціального закону про адвокатуру і адвокатську діяльність, де 
однією з гарантій такої діяльності є своєчасність та повнота надання відповіді 
на адвокатські запити. Але тут ми повертаємось до судової реформи і кадрового 
виснаження судової системи. Якщо говорити про оскарження бездіяльності 
Пенсійного фонду, то це звернення з адміністративним позовом до Окруж-
ного адмінсуду Києва. Станом на сьогодні справи і засідання призначаються 
на квітень наступного року. Тому своєчасної та ефективної реакції неможливо 
досягти навіть у судовому порядку. За весь цей час можна відправити ще 40 
адвокатських запитів, все ж таки отримати цю довідку. Це буде швидше, ніж 
звертатися до суду з позовом і по захист права.

Лариса Денисенко: Ми говорили, що норму закону можуть витлумачити 
не на користь пенсіонера або пенсіонерки. Як це відбувається? Чи має право 
Пенсійний фонд тлумачити норми закону?

Ірина Подкопаєва: Тлумачити не має права. Але треба розуміти сутність 
слова тлумачення. Це надання якихось роз’яснень. Але як Пенсійний фонд він 
є правозастосовником своєї діяльності і є спеціальним правозастосовником, 
який керується законодавством про пенсійне забезпечення. Здійснювати 
свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства Пенсійний фонд 
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не тільки має право, але й зобов’язаний. У Пенсійного фонду є своє розуміння 
чинного законодавства, що дуже часто спростовується судовою практикою 
по кожній конкретній справі. Тому з цим треба боротися.

Лариса Денисенко: Я згадую, що було багато однакових справ, котрі 
розглядалися судами. Це стосувалося чорнобильських пільг і пенсій. Свого 
часу, вони йшли, як під копірку, суди все одно витрачали на це свій час. Чи існує 
зараз така проблема з цивільними позовами або адміністративними заявами? 
Чи можна тут щось змінити, якщо говорити про можливий колективний позов 
або посилання на інші рішення суду, які релевантні дії можуть бути певною 
мірою прецедентом або точкою відліку для конкретної справи?

Ірина Подкопаєва: В Україні відсутнє як таке прецедентне право. Якогось 
посилання, яке в обов’язковому порядку призведе то позитивного вирішення 
конкретної справи, в українських судах не існує. Можна посилатися на рішення 
Європейського суду з прав людини у аналогічних справах, тому вони є джерелом 
права в Україні. Це можуть бути правові висновки Верховного Суду України 
по аналогічних справах. Це якісь узагальнені висновки під час розгляду кон-
кретної справи, які можуть бути застосовані в подальшому щодо аналогічних 
справ. З приводу правових висновків ВСУ, то їх не так багато в пенсійному 
забезпеченні. Але законодавство постійно змінюється. Той правовий висновок, 
який виносить ВСУ, не може бути застосований до правовідносин, які виникли 
після зміни законодавства. Іншаа проблема: оскільки пенсійні справи підляга-
ють розгляду в порядку адміністративного судочинства, то є строк звернення 
до суду – шість місяців з моменту, як особа довідалась або могла довідатись 
про порушення свого права.

Лариса Денисенко: Як можна доводити цей момент?
Ірина Подкопаєва: Якщо подається позов, суд автоматично рахує, що півроку 

тому – це той період, який рахується в автоматичному режимі. Що стосується 
періодичних платежів, вважається, що коли особа отримує пенсію, яка, як вона 
вважає, є меншою, ніж передбачено чинним законодавством, то вона автома-
тично довідалась про порушення свого права. Тоді вона може оскаржувати це 
або вчиняти якісь дії, спрямовані на отримання інформації, чому такий розмір 
пенсії; вчиняти якісь дії щодо судового захисту свого права. Є винятки, коли 
цей строк може бути продовжений або визнаний як такий, що пропущений з 
поважних причин. Але суди не дуже часто використовують цю норму. Виняток 
становлять безумовні обставини: інвалідність першої групи, відсутність людини 
в Україні, коли їй проводиться нарахування, а вона лише після повернення 
дізнається, що пенсії призначалась у меншому розмірі; важка хвороба (це має 
бути тривала хвороба, яка унеможливлювала отримання інформації, сприйняття 
ситуації, яка з людиною відбувається).

Лариса Денисенко: А що стосується внутрішньо переміщених осіб? 
Можливо, тут є якась специфіка, на яку варто звернути увагу?

Ірина Подкопаєва: Не можу сказати щось конкретне щодо внутрішньо 
переміщених осіб, таких випадків в моїй практиці не було.

Лариса Денисенко: Я знаю, що є практика, коли Пенсійний фонд України 
звертається до Пенсійного фонду РФ за якимось підтвердженням, вимогою, 
клопотанням, визнаючи юрисдикцію Пенсійного фонду в тому ж Криму, який 
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ми вважаємо анексованим та окупованим. Як це можна розцінювати, чи можна 
оскаржувати подібні дії, рішення і звернення?

Ірина Подкопаєва: Тут треба розрізняти безпосередньо дію із зверненням 
по таку інформацію і непризначення пенсії. Наприклад, непризначення особі 
пенсії у зв’язку з тим, що Пенсійний фонд (він дуже часто таке робить) зазначає, 
що направлено запит, тому до отримання відповіді призначити пенсію немає 
можливості. Дії щодо непризначення пенсії або затримка в призначенні, на мій 
погляд, є протиправними. Починаючи з 2000 року в Україні працює електронна 
база пенсійних справ. Тому будь-яка інформація може бути отримана за раху-
нок електронної бази, яка наповнювалася в тому числі в Криму до 2014 року. 
З приводу звернення із такими запитами, напевно, вони незаконні. Якщо ми 
проголошуємо, що Крим – це наша територія України, яка тимчасово випала з 
юрисдикції органів державної влади, то, напевно, такі дії Пенсійного фонду лише 
підтверджують, що територія України є цілісною, ця обставина не визнається 
в поточній діяльності органів державної влади. Напевно, є якась неузгодже-
ність позицій і тих дій, які відбуваються. Всі ці запити, відписки, невиконання 
рішень суду спрямовані, напевно, на економію бюджетних коштів. Для мене 
це очевидний факт. Дуже різноманітні форми, але результат один – невиплата 
пенсій в тому розмірі, в якому вона має виплачуватися особі.

Лариса Денисенко: Чи часто трапляються випадки стосовно ігнорування 
виконань рішень українських судів з боку відповідних органів пенсійної системи? 
Чи можна тут підіймати питання про моральну компенсацію?

Ірина Подкопаєва: Можна. Є така форма звернення і захисту прав: відшко-
дування моральної шкоди, яка заподіяна протиправними діями або бездіяльністю 
органу або посадової особи. Але розмір цієї моральної шкоди настільки малий, 
що навіть не компенсує суму заборгованості. З моєї практики, коли неправо-
мірно відмовили в призначенні пенсії, людина виграла суд, рішенням суду 
було встановлено, що дії Пенсійного фонду були щодо неї протиправними. 
Ми звернулися в подальшому з відшкодуванням моральної шкоди, оскільки 
понад дев’ять місяців людина взагалі нічого не отримувала, розмір моральної 
компенсації становив півтори тисячі гривень. Якщо говорити про систему безо-
платної вторинної безоплатної правової допомоги, в межах якої була ця справа, 
то людина була незадоволена, але в неї не було втрат фінансового характеру. 
Якщо говорити про комерційну складову і комерційну форму надання правової 
допомоги, це є провалом юридичної системи України. Людина спочатку платить 
адвокату за його роботу, обсяг якої є великим, а на виході отримує півтори 
тисячі гривень за рішенням суду.

Лариса Денисенко: Дев’ять місяців невиплат – це крайній термін у вашій 
практиці чи було більше? Чим це формально обґрунтовують і що за цим може 
критися?

Ірина Подкопаєва: Найбільше, що було в моїй практиці, коли рішен-
ня суду набрало законної сили в липні 2016 року, але станом на сьогодні 
воно невиконане. Це поки в мене найбільший період, коли рішення суду 
не виконується. Чим обгрунтовують? Якщо це якась спецпенсія, наприклад, 
чорнобильська, Пенсійний фонд частково виконує рішення суду, нараховує 
розмір пенсії, присуджений рішенням суду, але не виплачує його, фактично 
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формуючи заборгованість. Пенсійний фонд обґрунтовує це тим, що такі рішення 
підлягають виконанню через Державну казначейську службу України в межах 
Закону «Про гарантії держави при виконанні судових рішень». Казначейська 
служба зазначає, що оскільки рішення суду містить зобов’язальний характер, 
то таке рішення суду не підлягає виконанню в межах цього закону. В мене 
понад 30 відписок від територіальних органів казначейства, Пенсійного фон-
ду, Державної казначейської служби України, Кабміну, в кожній з яких один 
на одного переводять повноваження. Якщо говорити про безоплатну вторинну 
правову допомогу, то всі ці адвокатські запити охоплюються наданням такої 
допомоги. Займаючись пенсійними справами на комерційній основі, я навіть 
не здогадувалась, наскільки все погано в частині виконання рішення суду. Нам 
було значно легше отримати рішення суду на користь мого клієнта, ніж зараз 
виконати його хоча б в якомусь вигляді, коли від подачі позову пройшло більше 
двох років і понад рік – від рішення суду. Саме в межах безоплатної вторинної 
правової допомоги можна виявити такі системні проблеми, які існують в царині 
виконання рішень суду.

Лариса Денисенко: Чи є шанс і чи є сенс оскаржувати невиконання 
рішення? Якщо є, то в який спосіб запускається цей процес?

Ірина Подкопаєва: Сенс у будь-якому випадку є. По-перше, всі ці рішення 
є підставою в подальшому для стягнення моральної шкоди, якщо людина на це 
зважиться. Оскаржувати можна виключно в судовому порядку. Це єдиний 
механізм в Україні, який хоч і тривалий в часі, але має якийсь результат. Це 
здійснюється шляхом подачі адміністративного позову до Окружного адміністра-
тивного суду Києва щодо визнання бездіяльності Пенсійного фонду в частині 
виконання рішення суду протиправним та зобов’язати його виконати рішення 
суду. Поки не існує єдиної і усталеної практики стосовно цього питання. Усі судді 
поділяються на дві категорії. Обидві визнають бездіяльність з невиконання 
рішення суду протиправною. Але в частині зобов’язання вже по-різному: одні 
судді пишуть, що в задоволенні позову в цій частині треба відмовити, оскільки 
рішення, відповідно до вимог чинного законодавства, є обов’язковим до вико-
нання, відповідно, додаткове зобов’язання суперечить чинному законодавству. 
Інші судді, вбачаючи, що є тривалий строк невиконання і органи не виконують 
вказівки Конституції, законодавства про судоустрій, цивільних процесуальних 
кодексів, беруть на себе відповідальність і зобов’язують органи Пенсійного 
фонду виконати рішення суду. Але усталеної практики немає.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. Нагадую слухачам: в ефірі 
був «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. Адвокатка Ірина Подкопаєва 
роз’яснювала, як чинити, коли Пенсійний фонд або будь-яке його управління 
порушує ваші права. Почувайтеся захищеними!
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Як працює система безоплатної правової допомоги в 
Україні і хто консультується найчастіше
17 квітня 2018 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». Це «Ген справедливості». Ми відкриваємо новий 
сезон, з вами Лариса Денисенко. Цей цикл оновленого «Гену 
справедливості» буде присвячений питанням ґендерної 
політики, протидії сексуальним домаганням та домашньому 
насильству, і тому, як в цих умовах функціонує система 
безоплатної правової допомоги. Я вітаю нашого першого 
гостя – це Олексій Бонюк, директор Координаційного центру 
з надання правової допомоги. Наша розмова буде поділена 
на три блоки: доступ до правосуддя клієнток системи БПД 

або з чим частіше звертаються жінки до системи; ґендерна стратегія, яка буде 
розроблятися у Координаційному центрі (це перша установа в системі право-
суддя, яка буде фокусуватися саме на ґендерній стратегії). І далі поговоримо 
про співвідношення жінок і чоловіків, які працюють в системі БПД. Розпочнемо 
розмову з питань, з якими найчастіше звертаються жінки.

Олексій Бонюк: Ми дійсно ведемо такий облік: скільки жінок до нас 
звертаються та з якими питаннями. Питома вага у зверненнях до системи 
саме жінок – близько 59 %. Питання, з якими вони звертаються, корелюють з 
питаннями, з якими звертаються й інші клієнти системи. Наприклад, питання 
успадкування, оформлення документів з отримання спадщини. Ця категорія 
справ – до 10 %. Аліменти – їх оформлення, стягнення, зміна тощо – близько 7 %.

Лариса Денисенко: До речі, наскільки часто стосовно цього питання 
звертаються чоловіки?

Олексій Бонюк: Ось чоловіки якраз з цього питання до нас і не звертаються, 
бо статистика настільки незначна, що вона не ідентифікується. Шлюбно-сімейні 
відносини, далі йдуть земельні – близько 5 % складають ці категорії. Прикро, 
що до цього моменту, не зважаючи на те, що з початку нового року внесені 
зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу»1, до нас дуже 
мало звертається жінок, які є потерпілими від сімейного насильства. До нас 
не звертаються поки діти. Це так само нова категорія наших клієнтів.

Лариса Денисенко: Можливо, є якісь проблеми стосовно доступу дітей?
Олексій Бонюк: Звичайно, ми розуміємо проблему доступу цієї категорії 

наших потенційних клієнтів. До речі, дітей в нашій країні більше 6 млн. Тобто, 
клієнтська база нашої системи зросла з початку року з 8 млн. до більш ніж 14 
млн. Ми прекрасно розуміємо специфіку доступу, інформування, ініціювання 
звернень.

Лариса Денисенко: Чи може дитина, скажімо, років 12-ти або менше, 
зателефонувати і звернутися безпосередньо по будь-якій з ліній, які працюють 
в системі БПД?

1 Ідеться про зміни, внесені Законом від 7 грудня 2017 р. «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству».
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Олексій Бонюк: Насправді у нас жодних обмежень немає. Кожна дитина 
може зателефонувати до нас і запитати, що її цікавить. Я був би щасливий, аби 
діти вільно користувалися такою можливістю і дійсно шукали правових шляхів 
вирішення тих питань, з якими вони стикаються. Я думаю, ми задля інформу-
вання і навчання наших співробітників і допомоги якраз даним категоріям 
осіб будемо робити так, щоб доступ для них був полегшений. Щоб вони знали 
про таку можливість і нею користувалися.

Лариса Денисенко: Як ви думаєте, що насправді потрібно змінити в кому-
нікативній стратегії, зокрема Координаційного центру і всієї системи, задля 
того, щоб більше людей, які потерпіли від домашнього насильства (це і жінки, 
і чоловіки, це стосується абсолютно кожної людини), зрозуміли, що тепер вони 
мають право на безоплатну правову допомогу. Тема ця залишається табуйова-
ною. І не всі знають, що після внесених змін людина, яка зазнала домашнього 
насильства, має право на безоплатну правову допомогу – як первинну, так і 
вторинну.

Олексій Бонюк: У цьому питанні є декілька аспектів: якраз готовність 
системи до надання допомоги на високому рівні якості, з урахуванням і пси-
хологічних, і етичних аспектів даних справ. І, відповідно, інформування всіх 
про наявність такої можливості. Ми виступили з ініціативою саме для того, щоб 
це стало реальністю, і дійсно, ці клієнти дізналися про нас і почали звертатися. 
Ми виступили з ініціативою, щоб залучити максимально широке коло до цього 
процесу – і Національну поліцію, і Міністерство соцполітики, і Міністерство 
юстиції. Почала збиратися велика робоча група, здійснювати планування цієї 
діяльності і за підтримки наших міжнародних партнерів. Оскільки там пов’язано 
дуже багато аспектів – від навчання до психологічних аспектів роботи з цією 
категорією осіб. І до вироблення якихось повідомлень, які будуть спонукати 
жінок переступати цей бар’єр і звертатися. Плюс даній категорії необхідна 
інфраструктура, і Національна поліція звертає на це увагу. У випадку сімейного 
насилля жінка повинна мати можливість знаходитися десь у безпечному місці 
певний період часу. Дуже багато аспектів, які потрібно системно розв’язувати. 
Будь-хто в нашій системі, до кого звернеться потерпіла від домашнього насиль-
ства – вислухає її, і їй буде надано ту необхідну допомогу, якої вона потребує.

Лариса Денисенко: Наскільки важливим тут є навчання співробітників, 
адвокатів, які потім будуть представляти інтереси, захищати права тих осіб?

Олексій Бонюк: Вкрай важливим є навчання – і психологічним аспек-
там, і етичним, і правовим. Закон ідентифікував такі випадки насильства, які 
раніше були щодо захисту абсолютно недоступними – до прикладу, моральне 
насильство, фінансове. Це значно розширило інструментарій для адвокатів і 
для юристів центрів, надаючи можливість не тільки в межах кримінального 
процесу реагувати на випадки неправомірної поведінки в сім’ї, але і в інших 
видах судових процедур, в межах цивільного процесу. Я думаю, що це значно 
підвищить ефективність при достатньо зваженому системному підході при нав-
чанні. Тому навчання є дуже важливим.

Лариса Денисенко: Економічне і психологічне насильство – це новели 
для нашого законодавства. Іще не напрацьований навіть масив реагування, 
не всі адвокати, не вся поліція знають, як сприймати такі заяви, як реагувати, 
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як захищати дітей, які можуть спостерігати насильство і зазнавати таким чином 
травмування. Як ви вважаєте, що конче необхідно зробити в системі задля того, 
щоб ключові люди були підготовлені до вирішення таких проблем?

Олексій Бонюк: Ми плануємо проводити цикл тренінгів, каскад тренінгів 
по всій системі, підготувавши відповідних тренерів за підтримки наших міжнарод-
них партнерів. Відповідно, потім вже готуючи і адвокатів, і представників наших 
центрів, ці тренери нададуть їм необхідні знання для того, щоб вони надавали 
якісну допомогу і саме ту, яка відповідає потребам. Оскільки ми розуміємо, 
що тут настільки тонка межа між потребами і тим результатом, якого прагнуть 
сторони. Оскільки це сфера сімейних відносин, тут бажано бути толерантним, 
дуже виваженим і застосовувати інвазивні судові процедури вже як виняток. 
Фактично, наш працівник центру має бути як медіатор. До речі, ми цього року 
запроваджуємо пілотний проект «Програма медіації у справах про злочини 
неповнолітніх». За медіацією, я думаю, майбутнє. І, можливо, якщо цей проект 
буде успішний, можна буде скористатися досвідом інших країн і запроваджувати 
поступово медіацію як обов’язковий етап для шлюбно-розлучних процесів.

Лариса Денисенко: Тепер я б хотіла поговорити про склад працівників 
системи БПД – кого більше на керівних посадах? Як представлені чоловіки і 
жінки?

Олексій Бонюк: По-різному представлені. У цілому в системі у нас пере-
важають жінки. Цей показник властивий для системи юстиції, можливо, і 
для інших бюджетних сфер. Жінки переважають у сфері медицини, освіти. 
Але на керівних посадах трохи інша картина. Якраз у системі БПД на рівні 
Координаційного центру у нас сумна ситуація – 25 %, на рівні регіональних 
центрів десь 58 % чоловіків. Хоча якщо враховувати заступників, то ситуація 
трохи краща. В цілому, якщо взяти по країні, то на керівних посадах у нас жінок 
менше, що не відповідає моєму внутрішньому переконанню, що тут має дотри-
муватися певна рівність. Хоча ґендерна рівність полягає не тільки в тому, щоб 
мати рівні можливості і представництво у певній професії. Достатньо велика 
кількість інших компонентів.

Лариса Денисенко: Чому для вас важливо розробляти, в тому числі і 
з міжнародними партнерами, ґендерну стратегію? Як вона має виглядати? 
Я розумію, що ви тільки розпочали роботу, але, можливо, у вас вже є бачення?

Олексій Бонюк: Я думаю, бачення у нас буде формуватися в процесі. Зви-
чайно, спираючись на ті дослідження, які показують, що дуже часто, коли жінка 
обіймає керівну посаду, це призводить до успіху. Необхідно ширше дивитися 
на якісь питання або працювати в багатозадачному середовищі. Жінкам це 
вдається краще. Можливо, це пов’язано з тим, що вони виконують соціальну 
функцію, займаючись домашнім господарством, виховуючи дітей, і знаходять-
ся в такому середовищі і відпрацьовують такі навички. Мої спостереження 
показують, що вони здатні до ефективної роботи і ефективного керівництва.

Лариса Денисенко: Часто говорять, що на одній позиції чоловіку платять 
більше, ніж жінці. Наскільки можна простежити цю тенденцію або заперечити 
її на прикладі працівників системи БПД? Наприклад, ваш заступник чоловік і 
заступниця жінка отримують однакову платню?
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Олексій Бонюк: Поки ні, але тут абсолютно інші критерії. Наша зарплата 
буде оприлюднюватися. Зараз відбувається певна динаміка. Я не прив’язую 
ніяким чином до ґендеру рівень оплати праці в нашій системі. Ми зараз найняли 
hr-спеціаліста, який буде проводити тестування, і розпочне це тестування з 
працівників Координаційного центру, потім будемо опускатися нижче, щоб і 
регіональні, і місцеві центри охопити. Потім, коли ми виведемо певні показники 
по кожній позиції, ми спробуємо зробити так, щоб і оплата мала максимально 
об’єктивний характер. Оплата може залежати від кількості підрозділів, які 
знаходяться у сфері управління. Так, наприклад, виходить, що в нас зараз 
чоловіки перевантажені, тому що в нас вакантна посада першого заступника, 
але я думаю, що незабаром ми цей недолік якимось чином усунемо. Що важ-
ливо, в питанні ґендерної рівності – щоб це не було номінально. Ми повинні 
розуміти, що, даючи певну позицію, ми так само повинні думати і про рівність 
оплати, і так само ми повинні враховувати, щоб жінка була здатна виконувати 
цю функцію – керувати. Тому що у чоловіків дуже часто більше часу може бути. 
Жінка, і жінка-керівниця, також має займатися вихованням дітей, домашнім 
господарством. Тому тут треба йти назустріч і створювати якісь додаткові 
можливості і умови.

Лариса Денисенко: Справа в тому, що інфраструктура має бути скерована 
на рівноправ’я. І чоловікам теж треба більше уваги приділяти дітям. І якщо він 
буде це робити, то постане питання, чи може він у повну силу керувати? Тут 
питання пріоритетності. І жінка може ставити пріоритетною роботу, і може 
ставити чоловік. Тут не можна вгадати, залежить все від людини, як вона це 
визначає. Але якщо повернутися до теми ґендерної рівності, на ваш погляд, чи 
потрібно ухвалювати меморандуми про недискримінаційне ставлення, чи 
стикаються жінки з сексизмом, чи проводиться розмова по всій системі сто-
совно того, як реагувати на сексистські зауваження, і стосовно співробітників, 
і стосовно клієнтів?

Олексій Бонюк: Якраз подолання стереотипів, зміна моделей поведінки, 
усталених в суспільстві, мають досягатися запровадженням якраз роз’ясню-
вальної і виховної роботи. Ми повинні впливати на ті явища, про які ви сказали, 
вони об’єктивно існують. І певним чином змінювати думку про те, що непри-
пустимими є сексистські висловлювання, інші види некоректної поведінки 
по відношенню до жінки.

Лариса Денисенко: А як це може змінити стратегія? Що взагалі документ 
може змінити?

Олексій Бонюк: Документ – це формальна річ. Змінить робота. Зараз ми 
у процесі розробки цього документа. І нині у нас, фактично, все планування 
в системі БПД орієнтується на конкретні цілі і результати. Тому ми, складаючи 
цей документ, будемо планувати, чого ми хочемо досягти і якими кроками це 
буде досягатися. Ми розплануємо всю діяльність від регулювання бажаної 
далекосяжної цілі – досягнення ґендерної рівності і ґендерної толерантності. 
Це все буде напрацьовуватися. Потім будуть сформульовані стратегічні цілі, 
операційні завдання на якийсь період в межах блоку.

Лариса Денисенко: Наскільки, на ваш погляд, жінки, які зараз працюють 
в системі, відчувають її як територію безпеки для себе? Де ти можеш робити 
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кар’єру, де тебе розуміють, де ти можеш вільно висловитися, написати скаргу, 
якщо зазнала сексуальних домагань або хамських висловлювань на свою адресу?

Олексій Бонюк: Я створюю умови абсолютно для всіх, хто працює в нашій 
системі, і я довожу до відома всіх працівниць нашої системи, що на будь-який 
факт некоректної поведінки, на будь-який факт домагань буде чітка і тверда моя 
реакція. Тому я не хотів би вдаватися до подробиць, бо вже були подібні факти, 
я на них реагував. Але, на жаль, наше законодавство толерує таку поведінку. І 
мені було неприємно зіткнутися з тим, що ті, хто дізнавався про цю ситуацію, 
так само нічого поганого в цьому не бачили. Тому тут питання комплексне – і 
напрацювання відповідних стандартів, внормування їх, просвітницька діяль-
ність. Тому й потрібна стратегія, щоб комплексно підійти до цього питання.

Лариса Денисенко: Дякую, зичу вам успіхів, і всій вашій команді. Щоб 
стратегія була розроблена і впроваджена, щоб люди розуміли, що це не просто 
паперовий документ, а це реальна річ, яка забезпечує впевненість на робочому 
місці. З нами в студії був Олексій Бонюк, директор Координаційного центру з 
надання правової допомоги. З вами була Лариса Денисенко. І це був перший 
випуск оновленого циклу «Гена справедливості» на «Громадському радіо». 
Почувайтеся захищеними!
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Захист прав на земельні частки: що варто знати
28 серпня 2018 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів і слухачок 
«Громадського радіо». Це «Ген справедливості», з 
вами Лариса Денисенко. Ми продовжуємо цикл 
програм, присвячених захисту прав людини, функці-
онуванню системи безоплатної правової допомоги 
та доступу до правосуддя. Сьогодні ми гостюємо в 
Одесі, наша гостя – начальниця Захарівського бюро 
правової допомоги Марина Кулік, і його клієнтка, 
пані Марія. У центрі нашої розмови – земельні паї. 
Пані Маріє, як так сталося, що ваш земельний пай 

ніби був, а потім в один момент зник?
Марія Ігнатівна: Щиро кажучи, я й не знала, що маю землю. Сталося так, що 

одна жінка пішла до архіву домагатися щодо земельного паю свого чоловіка, і 
там випадково у додаткових списках побачила і моє прізвище, мої дані. Взяла я 
згодом виписку про це своє право на землю з архіву і звернулася до колгоспу. У 
колгоспі я працювала з 1999 року і тоді ж писала заяву щодо додаткових списків, 
адже землю розпайовували у 1995 році. Ми чекали, коли нам ці паї роздадуть. 
У січні 2000 року працівники колгоспу самі собі зібралися і склали додатковий 
список, не повідомивши інших людей. 24 людям з 81 особи за списком землю 
так і не дали. Я працювала в колгоспі до 2007 року і не знала, що у мене є земля, а 
вона була мені надана ще у 2000 році. Що далі робити, до кого звертатися – я не 
знала. Про безоплатну правову допомогу ми вичитали в газеті. І я пішла до них, 
щоб отримати пораду, що мені взагалі з цим робити і як діяти. Організувалася 
ще з кількома жінками. Мене спрямували до Марини Миколаївни Кулік. Деякі 
документи ми самі збирали, деякі – працівники бюро, бо не всі ж документи нам 
на руки дають, деякі лише адвокатам. 

Лариса Денисенко: Які документи не хотіли давати?
Марія Ігнатівна: З колгоспу довідку дати не хотіли, ще з деяких установ. Не те, 

щоб вони її не давали, просто говорили якісь відмовки. Але ми зібрали усі довідки 
і подали до суду.

Лариса Денисенко: Які документи потрібні для того, аби подати до суду? Де 
їх збирати і до кого за ними звертатися?

Марина Кулік: Потрібно почати із запитів. Ми звернулися до архіву райдер-
жадміністрації, до селищної ради, до відділу Держгеокадастру в районі. Дізналися, 
чи розпайованими є земельні ділянки, що були надані у колективну власність; чи 
створювався резерв за колишнім КСП1; який середній розмір земельної частки 
паю по цьому КСП; його вартість. Ми з’ясували, що землі, передані у колективну 
власність КСП, були розпайовані.

Лариса Денисенко: Що людина обов’язково має зазначити у запиті? Про що 
потрібно запитувати?

1 Колективне сільськогосподарське підприємство.
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Марина Кулік: Ми ставили конкретні питання. Спочатку дізнавалися, чи були 
ці земельні ділянки взагалі розпайовані, чи створювався резерв. Виясняли, яким 
є середній розмір частки паю на одну людину і вартість, аби вказати ціну позову 
(адже це позов майнового характеру).

Лариса Денисенко: Як боротися з тим, що земельні ділянки ділили без 
попереднього ознайомлення людей про те, що подібні збори відбудуться? Адже 
люди навіть не знали, що мають право на землю.

Марина Кулік: Для цього потрібно звернутися до архіву райдержадміністра-
ції за державним актом про передачу землі у колективну власність. До нього ж 
додаються списки людей, які були членами КСП і мали право на отримання паю. 
Тому для початку потрібно звертатися саме до архіву.

Лариса Денисенко: Які ще документи, окрім запиту до архіву, треба мати?
Марина Кулік: Також ми подавали трудову книжку, аби було зрозуміло чи 

була людина членом КСП, і якщо була – коли ( у які роки).
Лариса Денисенко: Якщо людина, наприклад, втратила трудову книжку?
Марина Кулік: Для цього знову ж таки потрібно звертатися до архіву. Якщо 

там інформація відсутня, то стаж роботи треба підтверджувати у судовому порядку. 
Можливо, навіть за показаннями свідків, які працювали разом на цьому ж КСП.

Лариса Денисенко: Що ще потрібно?
Марина Кулік: Ми надали документ з рішенням селищної ради про передачу 

землі у колективну власність, державний акт на право колективної власності, список 
новоприбулих членів КСП, витяг з протоколу зборів уповноважених членів КСП, 
на яких мою клієнтку було внесено до списку тих, хто має право на отримання 
сертифіката. Цього достатньо, аби надати суду докази, що людина мала право на 
отримання паю.

Лариса Денисенко: Пані Марія говорить, що не завжди можна було отримати 
потрібні документи або ж отримати, але через деякий час. Як з цим боротися? Лише 
за допомогою юристів, адвокатів?

Марина Кулік: У нашому випадку було так, що Марія Ігнатівна просто не 
одразу могла пояснити, що саме їй потрібно. За таких обставин краще, звісно, 
звертатися до юристів. Взагалі раджу усім: якщо вам потрібна інформація від будь-
якої організації, то звертайтесь до неї у письмовій формі.

Лариса Денисенко: Якщо людина все одно не може отримати потрібну 
кількість документів (з різних, іноді навіть правдивих причин), куди ще можна 
звертатися? Адже без необхідного пакету документів навіть процес розпочати 
неможливо.

Марина Кулік: Окрім архіву, це також показання свідків, які можуть підтвер-
дити, що були додаткові списки, до яких ця людина була включена, але, на жаль, 
чогось на сьогоднішній день ця інформація відсутня в архіві.

Лариса Денисенко: Пані Маріє, ви діяли безпосередньо за інструкціями 
юриста? Чи були ви в суді?

Марія Ігнатівна: Так, в суді була. Страшно було, бо час втрачений, скільки 
років минуло. Але суд ухвалив рішення, що ми маємо право на землю.

Лариса Денисенко: На засіданні вас особисто про щось запитували?
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Марія Ігнатівна: Так, запитували чому чекали стільки часу і чому не зверну-
лися раніше. Ми відповідали як є, що не знали, що дізналися випадково, тому не 
зверталися.

Лариса Денисенко: Коли документи вже готові, як бути далі? Який процес 
звільнення від сплати судового збору? Адже треба відстоювати своє право.

Марина Кулік: Зібравши усі документи, що підтверджували право Марії 
Ігнатіївни на отримання земельної частки паю, ми подали позовну заяву до суду. 
Відповідачами були РДА та селищна рада. Ціна позову – 216 249 грн. Позивачі мали 
сплати судовий збір розміром 2169, 49 грн. Майновий стан пані Марії не дозволяв 
повністю оплатити цей збір, тому ми подали до суду клопотання щодо зменшення 
суми судового збору. У результаті суд зменшив суму до 1081, 49 грн.

Лариса Денисенко: Суд враховує лише матеріальний стан чи вислуховує й 
інші аргументи щодо зменшення цієї суми?

Марина Кулік: Коли ми подавали клопотання, то вказали, що Марія Ігнатівна 
проживає одна, вона інвалід ІІІ групи, отримує лише пенсію, також купує ліки і 
платить комунальні послуги. Тому сума грошей у неї залишається дуже незначна. 
Показали майновий стан нашої клієнтки, просили піти назустріч.

Лариса Денисенко: Отож, які документи потрібно готувати до суду, коли 
йдеться про вирішення подібних питань? Що ще потрібно додати до позовної заяви?

Марина Кулік: Ми додали копію трудової книжки позивачки.
Лариса Денисенко: Оригінал чи копію?
Марина Кулік: Копію, але оригінал ми мали при собі. Також рішення селищної 

ради про передачу землі у колективну власність, копію державного акту на право 
колективної власності на землю, список членів КСП для отримання сертифіката 
на земельну частку паю, який був під державним актом. Також витяг з протоколу 
зборів уповноважених членів КСП, на яких наші клієнтки були включені до членів 
КСП на отримання сертифіката. Надали інформацію, чи розпайовані були земельні 
ділянки, якщо розпайовані, то чи створювався резерв, який рахувався за колишнім 
КСП. Вказували середній розмір земельних часток паю.

Лариса Денисенко: Як тривали судові засідання? Чи досі розглядається це 
питання?

Марина Кулік: Суд тривав довго.
Лариса Денисенко: Чому, з чим це пов’язано?
Марія Ігнатівна: Після першого засідання наступний суд відбувся через місяць. 

На друге засідання не включили ще одну сторону – колгосп. Тому було аж три суди.
Лариса Денисенко: Чи заперечував колгосп, райадміністрація, що Марія 

Ігнатівна має право на земельний пай? Чи вони погоджувалися із її правом?
Марина Кулік: Відповідачі у справі не заперечували і попередньо написали 

заяви, щоб справу розглядали без їхньої участі.
Лариса Денисенко: Про що запитував суд, зокрема, у пані Марії, у відповідачів?
Марина Кулік: Запитували, чому звернулися лише зараз. Перевіряли 

документи, чи дійсно вона там працювала, чи була у списках. Ретельно вивчали 
доказову базу. 

Лариса Денисенко: Коли люди дізнаються, що мають право на земельний пай, 
то часто вважають, що якщо минуло багато часу, то нічого вже зробити не можна. 
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Як правильно пояснити людям стосовно термінів: що не потрібно боятися і треба 
пробувати? Що треба знати у зв’язку із цим?

Марина Кулік: У зверненні до суду ми вказували, що позивачка не пропус-
тила термін позовної давності, адже вона про своє право на цю землю дізналася 
лише у листопаді 2016. Відповідно до Цивільного кодексу визначено, що позовна 
давність – це строк, у межах якого особа може звертатися до суду з вимогою про 
захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встанов-
люється терміном у 3 роки. Перебіг позовної давності починається від дня, коли 
особа дізналася про порушення свого права. Максимальний термін – до 3 років.

Лариса Денисенко: Як довести у суді, що людина саме у листопаді 2016 року 
випадково дізналася про цей пай?

Марина Кулік: У принципі, суд завжди на боці позивачів. Він поставився 
з розумінням до того, що людина не може знати усіх своїх прав і чи були вони 
порушені. Тому слів Марії Ігнатівни було достатньо, аби суд прийняв позовну заяву. 

Лариса Денисенко: Коли людина вже має на руках рішення суду, що потрібно 
робити далі?

Марина Кулік: Треба звернутися до селищної ради для отримання вико-
піювання із нанесенням місця розташування земельної ділянки та довідку про 
погодження. Опісля – звернутися до райдержадміністрації щодо надання дозволу 
на розроблення технічної документації землеустрою. Отримавши дозвіл, далі 
потрібно розробити цю документацію, затвердити і отримати в адмінцентрі право 
власності на земельну ділянку.

Лариса Денисенко: Потрібно просто надіслати у ці дві установи копію судо-
вого рішення, чи потрібно додатково ще писати якісь заяви; і чи може людина це 
зробити самостійно? Чи є поширена і стандартна форма? Чи все одно потрібна 
допомога юристів в даному випадку?

Марина Кулік: У даному випадку ми здійснюємо супровід клієнтки щодо 
реалізації рішення суду, оскільки земельні питання – це такі, що без юридичної 
допомоги не вирішити. Нами була підготовлена заява, наданий пакет документів, 
паспорт викопіювання, який отримали в селищній раді, довідка про погодження 
земельної ділянки. У заяві ми звернулися із тим, щоб нам надали дозвіл на розро-
блення технічної документації. Наразі ми чекаємо на відповідь і сподіваємось, що 
все ж таки отримаємо право власності на земельну ділянку.

Лариса Денисенко: Скільки триває розгляд документів, що вже підкріплені 
судовим рішенням? Скільки ці питання розглядають відповідні інстанції?

Марина Кулік: Одна інстанція розглядає місяць.
Лариса Денисенко: Наскільки типовою є ця ситуація? Чи багато людей сти-

каються з тим, що потрібно у судовому порядку доводити, що вони є власниками 
чи власницями земельного паю?

Марина Кулік: У нашому бюро правової допомоги таких клієнтів достатньо. 
Лише у цьому КСП є 24 особи, які не отримали пай, хоча мають на це право.

Лариса Денисенко: Дякую за цю розмову. Закликаю людей, які працювали у 
колгоспах, перевіряти подібні дані стосовно себе, щоб не втратити своє право на 
частку земельної ділянки. Нагадую, що ми гостюємо в Одесі, і наші гості – Марина 
Кулік, начальниця Захарівського бюро правової допомоги, і його клієнтка пані 
Марія. Почувайтеся захищеними!
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ПРАВА УЧАСНИКІВ АТО, 
ЧЛЕНІВ ЇХ РОДИН, А 

ТАКОЖ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ 
ВІЙСЬКОВИХ
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Документи слід починати збирати під час служби, — 
поради стосовно отримання статусу учасника АТО
22 липня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі програма «Ген справедливості» з Ларисою 
Денисенко. Ми продовжуємо говорити про доступ до пра-
восуддя і функціонування системи безоплатної правової 
допомоги. Але сьогодні трохи розширимо аспект наших 
розмов. Я вітаю нашого гостя. Це експерт Андрій Дуда, 
співробітник регіонального центру з надання безоплатної 
правової допомоги у Львівській області. Вітаю, Андрію. 
Оскільки ви не просто співробітник центру, а людина, яка 
повернулася із зони бойових дій, АТО, першим питанням 

у мене буде таке: як ви вважаєте, чи є чим займатися юристу, котрий потра-
пляє в зону бойових дій, чи є взагалі можливість і потреба щось пояснювати 
бійцям, розповідати про права, про обов’язки. І чи взагалі є потреба, скажімо, 
державницького підходу стосовно пояснень і роз’яснень бійцям, які знаходять-
ся там і котрі потім повертаються додому, спектр прав і обов’язків, можливо 
відповідальності?

Андрій Дуда: Так, я вважаю, що потрібно роз’яснювати бійцям їхні права – 
це, наприклад, трудові права, право на відпустку, на матеріальну допомогу1. 
Також треба роз’яснювати норми Кримінального кодексу, наприклад, відпові-
дальність за такий поширений злочин, як дезертирство, чи невиконання наказу. 
Власне, частину часу, яку я провів в зоні АТО, я працював у штабі, і займався 
якраз веденням документів, оформленням справ солдатів, ведення баз даних. 
Часто військовослужбовці звертались з тих чи інших питань за роз’ясненнями.

Лариса Денисенко: Андрію, як ви вважаєте, чи є взагалі потреба виокремлю-
вати в штабах таку посаду, як юрист-консультант, який би пояснював і вирішував 
якісь проблеми, які стаються зараз, коли бійці перебувають у зоні бойових дій 
і ще воюють, і так само, коли вони повертаються додому. Як ви вважаєте, чи є 
взагалі якийсь комплексний підхід стосовно тієї роз’яснювальної роботи людям, 
які вперше потрапляють в такі ситуації або навіть якщо не вперше, просто 
пояснювати детально, дійсно, що таке наказ командира, і в який спосіб накази 
командира мають поширюватись. Що має робити боєць і що знати, стосовно 
цього спектру, на що має право?

Андрій Дуда: Було б доцільно ввести таку посаду, тому що бійці дізна-
ються інформацію переважно з інтернет або спілкуючись між собою. Є низка 
дуже важливих питань, про які бійці погано проінформовані, наприклад, це 
право на демобілізацію вчасно. Чи право на матеріальну компенсацію у разі 

1 Права та пільги військовослужбовців, зокрема учасників бойових дій, а також членів їх сімей визначені 
у законах про «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про соціальний і правовий захист військо-
вослужбовців та членів їх сімей» та «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
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поранення2. Власне, дуже часто нехтують правом бійця на відпустку, хоча вона 
передбачена законодавством.

Лариса Денисенко: А як можна захистити себе, поки ти перебуваєш там, 
але от припустимо, що ти знаєш, що твоє право на відпустку вже порушено 
або порушено право на демобілізацію. Що можна робити в таких умовах, коли 
ти перебуваєш в зоні бойових дій, куди можна звертатися, який є механізм 
оскарження, на кого скаржитися, куди подавати заяву, припустимо, стосовно 
того, щоб ці питання вирішувались?

Андрій Дуда: Перш за все, можна звернутися до заступника командира 
з виховної роботи.

Лариса Денисенко: Вони всюди є, так?
Андрій Дуда: Так, в усіх військових частинах. Якщо це не дало бажаних 

результатів, тоді потрібно звертатися на гарячу лінію Міністерства оборони, 
або на гарячу лінію військової прокуратури.

Лариса Денисенко: Практично і теоретично, є можливість такого зв’язку, 
коли ти перебуваєш у зоні АТО, коли самі командири кажуть, що треба обме-
жувати зв’язок із зовнішнім світом, і з тим самим Міністерством оборони. Чи 
гаряча лінія це така штука, яка працює незалежно від того, де ти знаходишся, 
і цілком можеш звернутися?

Андрій Дуда: Це твоє право, ніхто не може його обмежити. Це деколи 
залежить від технічних можливостей, не всюди є зона покриття. Коли вона є, 
ти можеш набрати цей номер – розказати про свою проблему. Таким чином 
вирішувались питання.

Лариса Денисенко: Якщо повернутися до особистісного аспекту, коли 
ви повернулися і демобілізувалися, з якими проблемами зіткнулися безпо-
середньо, можливо, з оформленням статусу учасника бойових дій, можливо, 
ще з якимось проблемами? Важливо проговорити весь спектр відносно вас: 
які з’являлися проблеми і як ви їх вирішували?

Андрій Дуда: Стосовно мене проблем не було жодних. Я повернувся, і моє 
робоче місце збереглося. Також при оформленні статусу учасника бойових дій, 
в нашій частині готувались до цього заздалегідь, ми збирали на всіх бійців, які 
підпадали під демобілізацію, відповідні накази, необхідні довідки.

Лариса Денисенко: А можна детальніше, що потрібно взагалі збирати, 
на які документи варто звертати увагу людині, котра демобілізувалася і хоче, 
зрештою, оформитися як слід, отримати правовий статус?

Андрій Дуда: Починати збирати документи варто ще під час проходження 
служби3. Найголовніше – це, крім наказів внутрішніх по частині, отримати 
ще витяг з наказу керівника сектору А4. Це дуже важливий документ, і часто 

2 Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності 
без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані 
на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві 
виплачується у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975. 
Розмір такої допомоги коливається від 50 до 500 розмірів прожиткового мінімуму, залежно від випадку, 
що став причиною її виплати.
3 Актуальний перелік документів, необхідних для підтвердження статусу учасника бойових дій, можна 
знайти на сайті Міністерства оборони – www.mil.gov.ua
4 Йдеться про витяги із наказів (по стройовій частині) першого заступника керівника Антитерористичного 
центру (командира сектору) про прибуття для виконання завдань антитерористичної операції та вибуття 
до місця постійної дислокації.
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бійці не знають, що він настільки істотний. Під час подання документів вини-
кає проблема, що найголовніший документ відсутній. Тому з самого початку 
треба звертатись до керівництва частини, для того, щоб воно надало цей 
витяг. Наприклад, в моїй частині ми зверталися в Старобільськ, там є штаб АТО 
(регіональний штаб АТО сектору А). Ми подавали туди наші внутрішні накази, 
а звідти вже отримували витяги з наказів про те, що ми перебуваємо у зоні 
проведення АТО і виконуємо бойові завдання.

Лариса Денисенко: А є якісь чіткі терміни, прописані в законодавстві, 
от ти, припустимо, відправляєш запит або заяву задля того, щоб отримати цей 
документ з сектору А, в які терміни приблизно вони мають надати тобі відповідь?

Андрій Дуда: З моєї практики, це могло бути і в той самий день, потрібно 
було просто зачекати. А якщо велика черга, то залишаєш флешку з наказом 
і оригінал витягу з наказу командира твоєї частини. Тоді через декілька днів 
приїжджав і забирав витяг керівника сектору А.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про посвідчення, в який спосіб це 
зробити? Витяг з наказу керівника сектору А, що ще?

Андрій Дуда: Перш за все, витяг з наказу керівника сектору А про при-
буття в зону АТО, друге – витяг з наказу керівника сектору А про вибуття із 
зони АТО. Два окремих документи. Потрібно подати запит до керівництва 
в штаб для отримання довідки про безпосередню участь особи в діях у зоні 
АТО. Потрібно далі зібрати ще два документи – це витяг керівника військової 
частини про прибуття в зону АТО і такий самий про вибуття із зони АТО. Також 
потрібно подати копію першої сторінки паспорта для того, щоб при заповненні 
посвідчення правильно написали ім’я і прізвище.

Лариса Денисенко: Куди весь цей пакет документів людина мусить подати?
Андрій Дуда: Має подавати ці документи начальник штабу.
Лариса Денисенко: Людина персонально має збирати ці документи, чи 

командири чи штабісти, керівництво має тримати все це на контролі і стосовно 
кожного формувати файли задля того, щоб потім колектино подавати документи 
для отримання всіма цих посвідчень? Чи можете самі цим займатися?

Андрій Дуда: Можна і особисто подавати документи, але краще, коли 
це організоване військовою частиною, тоді більше шансів, що ти отримаєш 
посвідчення. Якщо ж тобі відмовили, тоді ти маєш право сам ті всі документи 
зібрати і подати за призначенням.

Лариса Денисенко: А якщо говорити про добровольців, які воюють 
в добровольчих формуваннях. Це така сама процедура, чи вона вирізняється 
від процедури бійців і людей, які воюють від Національної гвардії, від системи 
МВС?

Андрій Дуда: Їм важче, тут проблема залишається. Вони є доброволь-
цями, і не пребувають у складі якоїсь військової частини чи підрозділу. Але є 
прецеденти, коли добровольці отримують цей статус1.

1 Рішення про надання статусу учасника бойових дій добровольцям приймає міжвідомча комісія при Дер-
жавній службі у справах ветеранів війни та учасників АТО. Ця служба керується постановою Кабінету Міністрів 
від 20 серпня 2014 року № 413, згідно з якою, статус учасника бойових дій надається «особам, які в складі 
добровольчих формувань, які були створені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверені-
тету і територіальної цілісності України … за умови, якщо в подальшому такі добровольчі підрозділи … 
були включені в склад ЗСУ, МВС, Національної поліції, Національної гвардії та інших утворених, відповідно 
до законів України, військових формувань та правоохоронних органів». Таке формулювання ускладнює 
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Лариса Денисенко: Але з документами важче, тому що Сектор А в цьому 
просторі не працює?

Андрій Дуда: Не працює.
Лариса Денисенко: А з якими проблемами може зіткнутися людина, ска-

жімо, котра демобілізована тимчасово, на час лікування, і тут виникають інші 
проблеми – стосовно забезпечення лікування за рахунок держави чи місцевих 
бюджетів. Як це вирішується?

Андрій Дуда: Людина, яка поранена і перебуває у шпиталі, отримує 
довідку з частини про обставини отримання поранення. З тією довідкою вона 
вже звертається до комісії МСЕК, і, вже залежно від ступеня поранення, відсотків 
втрати працездатності, вона має отримати компенсацію.

Лариса Денисенко: А стосовно цих довідок, людей подекуди навіть 
евакуюють або перевозять без документів. У який спосіб це відбувається? 
Хто може оформлювати ці довідки, якщо людина була контужена, вона вза-
галі не пам’ятатиме, як потрапила у певне місце, хто має опікуватися такими 
речами? Що питати з бійця, котрий взагалі навіть не може пригадати, як його 
звати – це неправильно.

Андрій Дуда: Цим питанням займається заступник командира з виховної 
частини. Він проводить розслідування, і, на підставі розслідування, оформлюється 
довідка про отримання поранення, у якій вказується місце, час і обставини.

Лариса Денисенко: Що робити людям, які повернулися і хочуть продов-
жувати навчання? На державній чи контрактній основі? Що робити, коли була 
усна домовленість про те, що тебе повертають на твоє робоче місце. Я знаю, 
що такі проблеми бувають навіть у державному секторі, і в приватному секторі 
так само бувають проблеми: ти повертаєшся, а тобі кажуть: «Вибач, ми вже взяли 
на твоє місце іншу людину». Чи є можливість оскаржити такі дії роботодавця, 
або оскаржувати дії ректора, який ухвалив рішення, що ти вже не навчаєшся 
у ВНЗ?

Андрій Дуда: Такі рішення є незаконними, їх треба оскаржувати, зверта-
тися до комісії з праці або до суду. Є такі випадки, як той о стався з солдатом з 
мого батальйону, який повернувся (він працював у приватному секторі): йому 
сказали, що він може повернутися на робоче місце, але колишню зарплату йому 
платити не будуть, а тільки мінімум, встановлений законодавством.

Лариса Денисенко: Ще одне питання: як отримати матеріальну допо-
могу родині або людині, яка була поранена, і тимчасово не може працювати 
взагалі, і повертатися в зону бойових дій також не може. У який спосіб можна 
вирішувати ці питання?

Андрій Дуда: Поранені отримають компенсацію. Якщо недостатньо цієї 
компенсації для повної реабілітації, тоді треба звертатися, напевно, до місце-
вого бюджету.

Лариса Денисенко: Тобто вирішувати це повинна швидше мерія. Незаба-
ром мають почати працювати місцеві центри з надання безоплтаної вторинної 
правової допомоги в цивільних і адміністративних справах. На ваш погляд, чи 
будуть бійці АТО клієнтами таких центрів?

можливість отримати статус учасника бойових дій тим військовослужбовцям, які раніше служили в складі 
добровольчих формувань, але зараз не несуть службу, а також тим, хто продовжує служити в підрозділах, 
які так і не перейшли до складу ЗСУ, МВС тощо.
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Андрій Дуда: Наскільки я знаю, клієнтами наших центрів будуть люди, 
у яких дохід не перевищує певної суми. Якщо ці бійці повернуться, і раніше вони 
не працювали, і непрацевлаштовані, то думаю, що так, вони будуть звертатися1.

Лариса Денисенко: А якщо, припустимо, це будуть суди адміністратив-
ні стосовно будь-яких інстанцій, інституцій, які не виконують свою роботу, 
затримюють ту саму видачу посвідчення, а у бійця, який повернувся із зони 
АТО, буде дохід нижче середнього, чи будуть вони клієнтами, чи здатні будуть 
центри допомогти вирішити саме судові справи?

Андрій Дуда: Якщо людина звернеться з такою проблемою, тоді їй буде 
призначений адвокат і вже адвокат буде захищати її права.

Лариса Денисенко: Ще маю таке питання стосовно просвітництва. Ви 
не думали, що можна залучати центри з надання БВПД до просвітницької 
роботи, щоб перед тим, як відправляти людей до зони бойових дій, готувати 
майбутніх бійців до того, з чим вони там можуть зіткнутися.

Андрій Дуда: Я не впевнений, що це цілком залежить від нашої компетенції. 
Думаю, що це непогана ідея.

Лариса Денисенко: За вашим досвідом, такий речей не відбувається? 
Ніхто цього не пояснює, чи це вже робиться на навчаннях? Чи коли потрапляєш 
до своєї військової частини?

Андрій Дуда: Це відбувається швидше на волонтерських засадах. Але 
якщо до нас звернеться боєць за консультацією, ми її надамо2.

Лариса Денисенко: Дякую, Андрію. Зичу вам успіху! Я нагадую, що в ефірі 
була програма «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. Моїм співрозмов-
ником був боєць, що повернувся із зони АТО, працівник регіонального центру 
з надання безоплатної правової допомоги у Львівській області Андрій Дуда. 
Почувайтеся захищеними!

1 Особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Також таке право мають особи, які звер-
нулися для отримання статусу учасника бойових дій – до моменту прийняття рішення про надання такого 
статусу.
2 На час проведення інтерв’ю центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги не мали повно-
важень щодо надання безоплатної первинної правової допомоги чи правопросвітництва. Зараз всі місцеві 
центри надають такі послуги, зокрема, через свої бюро правової допомоги, а також дистанційні пункти 
надання правової допомоги у військових частинах, що працюють на підставі Меморандуму про наміри 
щодо співробітництва між Міністерством оборони України та Координаційним центром з надання правової 
допомоги.
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Проект «Мережа безоплатної правової допомоги 
військовослужбовцям, які брали або беруть участь в 
АТО»
1 жовтня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. 
Ми відкриваємо другий цикл, який присвячений проблемам і 
тематиці доступу до правосуддя і роботі системи безоплатної 
правової допомоги. Я хочу сказати, що одним з акцентів 
нашого нового циклу буде блок, присвячений проблемам 
військовослужбовців АТО. Сьогодні ми будемо представляти 
проект «Мережа безоплатної правової допомоги військо-
вослужбовцям, які брали або беруть участь в АТО», яким 
займається Українська фундація правової допомоги. Хочу 

представити програмну директорку – Антоніну Бондаренко. Вітаю, Антоніно. 
У мене було відчуття, коли накопичувалися ці справи, накопичувалися проблеми 
і питання, почали видаватися брошури – активізація юридичного суспільства 
така, як була за часів Євромайдану, дуже багато адвокатів і правозахисників, які 
займалися різними питаннями. Почали концентруватися і надавати на волон-
терських засадах правову допомогу хлопцям і дівчатам, котрі повернулися із 
зони бойових дій, а так само і їх родинам. Скажи будь ласка, як прийшла ця 
ідея? Як був започаткований цей проект і якого він набув поширення зараз?

Антоніна Бондаренко: Насправді, ще з часів Майдану громадські організації 
або волонтерські рухи так само надають юридичну допомогу на громадських 
засадах – «Юридична сотня», Спілка ветеранів АТО. Українська фундація правової 
допомоги, яка має тривалі відносини з Координаційним центром з надання 
правової допомоги та з Міжнародним фондом «Відродження», реалізовує цей 
проект. Він направлений, у першу чергу, на те, щоб створити відповідні умови 
для надання юридичної допомоги категорії учасників АТО та членам їх сімей, 
а також членам родин загиблих. Ми знаємо, що це велика частина населення, 
яка залишається поза увагою. Учасники АТО мають певні соціальні гарантії, а з 
родинами загиблих іншаісторія. Що стосується взаємодії Української фундації 
з Координаційним центром, ми знаємо, що з 1 липня цього року у ста містах 
України було створено місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. Відповідно до закону про безоплатну правову допомогу, в цих місце-
вих центрах має надаватись допомога учасникам бойових дій. Поки що центри 
приймають тільки клієнтів тієї категорії, які мають статус учасників бойових 
дій (УБД)3. Мають бути створені всі умови, щоб всі, хто захищають Україну, 
не ходили коридорами і не шукали до кого звернутись по свої соціальні гарантії. 

3 На час проведення інтерв’ю Закон України «Про безоплатну правову допомогу» передбачав надання 
безоплатної вторинної правової допомоги ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зокрема, учасникам бойових дій 
та членам їх сімей). Згодом таке право отримали особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися 
для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту» – до отримання документа, що підтверджує відповідний статус.
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Тому у нас виникла така ідея, і вона була підтримана Міжнародним фондом 
«Відродження», щоб створити платформу БПД, до якої би входили громадські 
організації, які надають правову допомогу на рівні первинних консультацій. 
Коли з’являється проблема, людина звертається до громадської організації, яка 
надає консультацію. Вона допомагає формувати документи, у разі необхідності, 
зробить представлення в суді і може перенаправити до місцевих центрів, які 
фінансуються за рахунок держави. Ми зараз, майже у всіх регіонах, станом 
на кінець вересня вже провели робочі зустрічі на рівні громад, де запросили 
громадські організації, які надають таку правову допомогу. Запросили Спілку 
ветеранів АТО, які мають зріз проблем, місцеві центри з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, юридичні управління, військкомати. Буває 
таке, що запрошуємо представників медичної сфери, залежно від регіонів, і 
вибудовуємо взаємовідносини з обміну клієнтами, з формуванням основних 
етапів реалізації і побудови так званого «єдиного вікна». До якої б організації 
людина не звернулася б, їй має бути надана консультація і допомога.

Якраз зараз ми вибудовуємо шляхом укладання меморандумів між всіма 
суб’єктами надання безоплатної правової допомоги і реалізовуємо одне з 
наших основних завдань. Наступний етап – це формування. Ми розуміємо, 
що на сьогоднішній день, ми маємо близько 30 тисяч адвокатів по всій Україні 
за різними категоріями справ. На сьогоднішній день приблизно 4 тисячі адво-
катів мають підписані угоди з державою щодо надання захисту клієнтам1. Зараз 
проходить конкурсний відбір для залучення адвокатів до надання правової 
допомоги у цивільних і адміністративних справах. Ми виокремлюємо ту кате-
горію адвокатів, які безпосередньо вже мають практики роботи з учасниками 
АТО, мають практику представництва в суді. Ми чудово розуміємо, що питання, 
які зараз постають, вони в основному мають консультаційний характер, але з 
часом будуть набувати все більшої активності актуальності стосовно розгляду 
їх у суді. Наше завдання – зробити так, щоб адвокати по всій Україні були готові 
до таких питань. От зараз, зустрічаючись в регіонах, в тому числі і з адвокатами, 
ми якраз проводимо такий відбір узагальнених практик, які вже є, представлені 
в суді по категоріям АТО. Миплануємо формувати конспекти, щоб проводити 
навчання для адвокатів системи безоплатної правової допомоги, які потім надалі 
будуть консультувати в регіонах, будуть проводити навчання для громадських 
організацій. Ми розуміємо, що є громадські організації волонтерські, але ми 
чудово розуміємо, що є громадські організації, які мають всі засади і можливості 
надавати такі консультації, але юристи на сьогодні не готові. Тому ми намагаємось 
навчатись паралельно тій ситуації, яка розвивається. Ми чудово розуміємо, 
що громадські організації мають переформатовуватися, якщо вони не надають 
такі консультації, то вони мають бути переформатовані. На сьогоднішній день 
у нас вже є наші постійні партнери – це громадські приймальні Української 
Гельсінської спілки з прав людини, які надають таку допомогу і вони навіть 

1 Адвокати, відомості про яких включені до Реєстру адвокатів, які залучаються до надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, можуть укладати контракти з регіональними та/або місцевими центрами 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги, як правило, строком на один рік (або договори – 
для надання допомоги в одній конкретній справі, якщо центр не може залучити адвокатів, з якими укладено 
контракти). 
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практикують представництво в суді. Далі вони планують формувати кейси 
та подавати до Європейського суду з прав людини.

Лариса Денисенко: А якщо повернутися саме до досудових юридичних 
консультацій. Я бачу, що ви зробили велику роботу і вже побачили індикатори 
проблем. Тобто, які можна виокремити проблеми або просто перелік проблем, 
з якими стикаються як бійці, які повернулися з АТО, так і ті, що продовжують 
там воювати, а також члени їх родин.

Антоніна Бондаренко: Все залежить від регіону і його специфіки. Якщо 
це, наприклад, прикордонний регіон, такий як Чернігів або Херсон, то питання 
постають одні. Якщо це Житомир (там, де ми маємо батальйони) або Вінниця, 
то там питання іншого характеру. У Вінниці, наприклад – гостро стоїть питання 
медичного забезпечення і постмедичного лікування. Натомість в Хмельницькому 
є відповідна державна програма на рівні області, яка забезпечує відповідне 
медичне і реабілітаційне лікування. І вони з кожним місяцем збільшують кількість 
місць. Станом на сьогодні вони мають 150 ліжок для того, аби прийняти пацієнтів. 
Вони розглядають не тільки Хмельницьку область, а всю Україну. Друге питання, 
яке стосується, наприклад, контрактів. Ми знаємо, що контрактна служба теж 
викликає багато питань. І таке питання в Рівному. Там є 21 особа, якій надають 
правову допомогу наші адвокатами з Української Гельсінської спілки спільно 
з адвокатами системи БПД. По інших регіонах можу сказати, що на першому 
місці така болюча тема, яка має бути вирішена на законодавчому рівні – земля. 
У різних регіонах по-різному виходять із ситуації. Деякі формують кооперативи 
і оформляють із забудовниками договори про оренду та про отримання житла. 
Дехто просто розглядає карту місцевості, і потім вирішують на місцях. Але 
країна була не зовсім готова до такого питання, і ми маємо 128 тисяч демо-
білізованих і знаємо, що йде ще одна хвиля. Земля має бути якимось чином 
розділена рівномірно, щоб не було таких випадків, з якими ми стикаємося 
в селах, де непоодинокими є такі, де ділянки розділяються і передаються 
в оренду для того, аби не дати цю землю учасникам АТО. Ще один випадок – 
це, звичайно, соціальні гарантії. Ця тема також найважливіша і вона потребує 
перегляду на законодавчому рівні. Питання номер три для нас – це питання 
медичного забезпечення. При тому медичне забезпечення взагалі має бути 
вирішене на державному рівні також. Тому що, на жаль, сьогодні щодо низки 
питань медичного захисту (і зі страхування, і з навчання, і перекваліфікації) 
не існує державних програм.

Лариса Денисенко: Я хотіла б поговорити про такий аспект. Ти багато 
питань підняла, які мали б вирішуватись на державному рівні, зокрема на рівні 
законодавчому. Скажи, будь ласка, питання медицини, питання соціальної 
допомоги – чи є у вас мандат на те, щоб ви готували ці пропозиції, і чи є інсти-
туція, котра готова ваші пропозиції приймати і подавати або до парламенту, 
або до Кабінету Міністрів?

Антоніна Бондаренко: Є низка напрацювань і не тільки нашої громадської 
організації. Спільно з Агентством у справах ветеранів зараз формується відпо-
відний перелік нормативних актів, до яких першочергово потрібно вносити 
зміни. «Юридична сотня», яка є нашим партнером, готує зміни до законодавства 
щодо добровольців. Ми знаємо, що в законі це питання стосовно добровольців 
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було випущене. Наведу приклад, коли мали б надаватись субсидії і в законі 
минулого року про пільги, – отримання 50 % знижки членам сім’ї загиблих 
було скасоване. І ми маємо тільки по Києву статистику, що за півтора місяці 
близько 30 сімей звернулися, щоб вилучити цю поправку із закону. Ми розу-
міємо, що сім’ї, які втратили свого батька і чоловіка, вже мають бути соціально 
захищеними, і держава, хоча б на цей крок мала піти. Спільно з «Юридичною 
сотнею» ми зараз вирішуємо це питання. Що стосується глобальних питань. Ми 
наразі розробляємо перелік рекомендацій, що потрібно зробити в першу чергу. 
І наразі вже Координаційним центром розроблені пропозиції щодо внесення 
змін до закону України про БПД стосовно надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги місцевими центрами не тільки категорії «учасник бойових дій», 
але і тим, які на сьогоднішній дій лише оформлюють статус учасника бойових 
дій, тобто, які ще не мають довідки учасника АТО1. За наявності цієї довідки, є 
можливість отримати правову допомогу. Ми маємо подивитись на те, що соці-
альні гарантії не були переглянуті і є актуальними станом на минуле століття. 
Отримати стаціонарний домашній телефон – не є першочерговою потребою. 
Піднімаючи по регіонах ці питання ми бачимо, що є підтримка з громадського 
сектору, де готові підтримувати і за окремими напрямами розробляти зміни 
до того чи іншого нормативного акту. Усі погоджуються, що не потрібно робити 
це точково, потрібно робити це комплексно. І роботи «на века», на випередження.

Лариса Денисенко: Ти трохи зачепила тему статистики, а от можна зараз 
вже зробити висновок стосовно цифр: скільки людей, скільки бійців, власне, які 
повернулися з АТО, звертаються до центрів або до громадських приймальнь 
по первинну або вторинну безоплатну правову допомогу?

Антоніна Бондаренко: Я можу навести статистику, але не загальну. По тих 
регіонах, де ми були, можу навести приклади. Волинь. В одному центрі загальна 
статистика була 8 осіб, але вони надали первину консультацію і в партнерстві 
з громадською організацією передали двох на опіку громадської організації. 
Це у Волинській області. Безпосередньо в Луцьку було до десятка. Зараз немає 
такого напливу учасників АТО. Вони більше звертаються до Спілки ветеранів 
АТО, до міських рад, але вони відчувають, що держава не на сто відсотків 
віддає їм належне, і тому вони шукають шляхи через громадські організації. 
У чому полягала ідея системи безоплатної правової допомоги? – показати, 
що держава стосовно надання правової допомоги може викликати довіру. Ми 
вже маємо приклади по Чернігову, коли громадські організації передавали 
клієнтів місцевим цетрам для представництва в суді. Така практика вже почи-
нає розгортатись. Я перед зустріччю з тобою відвідала місцеві центри в Києві, 
і ми відпрацьовували алгоритм взаємодії з громадськими організаціями, ЗМІ, 
за тими історіями, які вже відпрацьовані в центрі. Я наведу невеличкий при-
клад: до Києва звернувся військовослужбовець, якому 55 років, і він хотів 
би вийти на пенсію раніше (відповідна стаття в законі це дозволяє)2. Але 
один-єдиний рядок в законі робить це неможливим. Це до питання, про яке 

1 Відповідні зміни було внесено Законом № 1798-VIII від 21.12.2016.
2 Йдеться про пенсії, передбачені законами «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» 
тощо, зокрема пенсії за вислугу років для військовослужбовців, а також достроковий вихід на пенсію 
їх родичів – у разі втрати годувальника тощо.
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ти говорила, чи є в нас можливості вносити такі зміни до законів. Ми зараз 
плануємо спільно з громадською організацією «Юридична сотня», з місцевим 
центром, з юридичною компанією організувати таку справу і подати до суду. 
У Хмельницькій області, буквально днями теж була справа, де було затримано 
військовослужбовця. Захисник системи БПД, який був призначений відповідно 
до процедури, виграв справу і військовослужбовця звільнили у залі суду. Хоч 
і точковий, але позитив. Є і негативні приклади. У Рівненській області наразі 
розглядається справа щодо визнання контракту недійсним, тому що людина 
підписала контракт на певний термін, а перебуває там довше – вже рік і чотири 
місяці. Зараз справа знаходиться в процесі, але затягується.

Лариса Денисенко: Якщо взагалі говорити про такі справи, чи можна 
навести статистичні дані, скільки справ знаходяться зараз у судовому обігу?

Антоніна Бондаренко: На жаль, я такї інформації не маю. Я можу сказати 
за темами, які найчастіше виникають і доходять до суду. Якраз питання відшко-
дування заробітної плати. Коли військовослужбовець іде на службу, укладаючи 
угоду з роботодавцем, що на якийсь певний час він має виплачувати заробітну 
плату призовнику. Останньому йде нарахування, а він, фактично, не отримує 
грошей більше 4 місяців3. Таку справу по Житомиру ми розглядаємо. Якщо 
повторюється питання, ми спільно з громадськими організаціями передаємо 
їх до місцевих центрів для того, щоб не перевантажувати громадські організації 
клієнтами. Щоб не було за однією і тією ж темою звернень до громадських 
організацій.

Лариса Денисенко: Дякую, Антоніно, за розмову. Я прощаюся зі слуха-
чами, нагадую: в ефірі була програма «Ген справедливості». Надалі ми будемо 
говорити про окремі блоки, один з яких ми сьогодні піднімали з програмною 
директоркою Української фундації правової допомоги Антоніною Бондаренко. 
Почувайтеся захищеними!

3 Згідно зі статтею 119 Кодексу законів про працю, за працівниками, призваними на строкову військову 
службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом 
укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк 
до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток 
на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому 
кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб-підприємців, у яких вони 
працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок 
коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей».
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Практичні поради щодо отримання статусу учасника 
бойових дій
8 жовтня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. 
Продовжуємо цикл передач, присвячених роботі системи 
безоплатної правової допомоги і доступу до правосуддя. 
У центрі нашого циклу – проблеми, пов’язані з АТО. Ми нама-
гаємося допомогти бійцям і бійчиням, які повертаються чи 
ще знаходяться в АТО, зокрема, розібратися з юридичними 
тонкощами, з якими їм доводиться стикатися. Вітаю нашу 
гостю – це Леся Василенко, голова громадського об’єднання 
«Юридична сотня» – всім ввідомого, напевно, ще з часів 

Євромайдану. Лесю, сьогодні ми будемо говорити про статус учасника бойових 
дій. Чому для людей важливо отримати цей статус?

Леся Василенко: Тут є два моменти, чому важливий цей статус. Перший – це 
чисто моральний аспект: визнання того, що особа брала участь в бойових діях, 
брала участь в захисті Батьківщини. Тому цей статус, фактично, є визнанням 
того, що це не просто так (волонтерством займалися, чи просто перебували 
в районі АТО), а саме ставали захисниками. Другий момент – соціально-правовий 
аспект, тому що цей статус дає низку соціальних гарантій. Ці гарантії передбачені 
в Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 
Є окрема стаття, в якій передбачено 22 пільги, що надаються особам, котрі 
мають статус учасника бойових дій.

Лариса Денисенко: Можете деякі з них детальніше розкрити?
Леся Василенко: Так, ці пільги є досить важливими: на безоплатне користу-

вання транспортом – міським транспортом будь-яку кількість часу і міжміським 
транспортом один раз на рік (квиток у два кінці). Це пільги на лікування, на зем-
лю, пільги на першочергове отримання житла, у разі необхідності покращення 
житлових умов. Це й пільги на оплату комунальних послуг (статус учасника 
бойових дій дає 75 % знижку на комунальні платежі). Якщо особа проживає 
із сім’єю, то ця пільга поширюється і на членів сім’ї. Також це пільги на зубне 
протезування (крім протезування з дорогих металів), а також – пільга на безко-
штовне санаторно-курортне лікування. Незабаром пільга буде поширюватися 
й на вступ до ВНЗ1. Пільги, що включають у себе додаткові гарантії з приводу 
працевлаштування, тобто особа має право на додаткову відпустку, додаткові 
14 днів на рік зі збереженням заробітної плати. Цей статус дає право особі 
не підпадати під скорочення, якщо скорочення відбуваються на підприємстві. 
Також статус передбачає доплати до 5 травня, розмір і порядок виплати яких 
щорічно затверджується окремими постановами Кабінету Міністрів. Передбачена 
можливість отримувати пільгові кредити на будівництво житла. На сьогодні це 
основні пільги, які особа може пробувати отримувати від держави. Я одразу 

1 Зараз держава забезпечує державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти 
у державних та комунальних навчальних закладах учасникам бойових дій та їхнім дітям – до закінчення 
навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
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хочу застерегти, що не всі пільги автоматично отримуються. Статус учасників 
бойових дій та членів їх сімей має бути підтверджений документально за про-
цедурою, що є доволі складною, а сама можливість скористатися пільгами дуже 
сильно залежить від місця проживання. У деяких регіонах це легше зробити, 
тому що органи державної влади йдуть назустріч, вони затверджують додаткові 
програми соціального забезпечення учасників бойових дій. А в інших регіонах 
працівники органів соцзахисту населення просто не обізнані щодо процедури 
забезпечення тих чи інших соціальних гарантій. Тому за свої права доводиться 
боротися, доводиться вказувати на норми законів та підзаконних правових 
актів, писати заяви, в деяких випадках навіть до скарг доходить. Але все одно 
ці пільги можна отримати, знаючи свої права.

Лариса Денисенко: Насправді тут головне знати, на що ти маєш право і 
до кого звернутися, щоб ці права були тобі гарантовані. Багато з того, що ви 
перелічили, спрямоване на зміцнення і реалізацію права на житло, роботу, право 
на відпочинок і охорону здоров’я, плюс економічні гарантії. Якщо говорити 
про початок – всі розуміють, коли отримають повістку, йдуть до військкомату 
і там далі починається історія того, як ти після навчання йдеш вже до зони 
бойових дій. Але на якому етапі людині треба замислюватись про те, що буде 
опісля? Бо багато хто поводить себе як патріоти, як люди, що йдуть виборювати 
незалежність держави, і дуже мало хто замислюється над практичними речами. 
Коли людина отримала повістку, вона вже на цьому періоді має перейматися 
тим, які документи збирати, аби в подальшому отримати собі статус учасника 
бойових дій?

Леся Василенко: Якщо ми говоримо про правильність процедури, 
то звісно, людина, яка йде виконувати свій військовий обов’язок, не повинна 
замислюватись над питанням оформлення документів, чи взагалі будь-якими 
проблемами документообігу, – це повинно відбуватися автоматично. Чинним 
законодавством так і передбачено, що сама особа не займається збором 
документів, подачею документів і отриманням цих статусів. Усе відбувається 
автоматично. Постановою Кабінету Міністрів № 413 від 20 серпня 2014 року2, 
передбачено, що командири військових частин зобов’язані у місячний строк 
після закінчення виконання особою бойових завдань, подати документи 
до відповідних відомчих комісій, які уповноважені приймати рішення щодо 
надання статусу учасника бойових дій. У цій постанові передбачено, що якщо 
військова частина має своє постійне місце дислокації в районі бойових дій 
(тобто в районах АТО), то командири таких частин не чекають завершення 
бойових завдань, а вони повинні у місячний строк з моменту прибуття особи 
до району АТО подати вже такі документи, для того, аби особі був наданий 
статус учасника бойових дій. Проте не завжди так відбувається, як написано 
в законах. Не завжди командири справлялися з цим завданням, особливо в ті 
періоди, коли не було перемир’я. Командирам елементарно було не до цього. 
Процедура отримання статусу учасника бойових дій тричі мінялася з моменту 

2 «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерорис-
тичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки 
і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення».
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прийняття даної постанови, і не завжди на передовій встигали відстежити, якою 
є процедура, які документи і куди мали подаватися. У таких випадках, юристи 
радили особам, що прибували до району АТО, одразу попіклуватися про те, аби 
мати певний базовий набір документів, з якими вони потім зможуть самостійно 
звернутися до відомчих комісій. Право особистого звернення до відомчих 
комісій також передбачене у порядку отримання статусу учасника бойових 
дій. Якщо командир військової частини в місячний строк не подає документи 
до відповідної комісії, то військовослужбовець має право зробити це самостійно.

Лариса Денисенко: Це після того, як ти демобілізувався, через місяць мають 
бути подані документи і, власне, на виході ти маєш отримати посвідчення, чи ні?

Леся Василенко: Це трошки інше. Йдеться про осіб, які далі продовжують 
служити в районі АТО, виконуючи там завдання. Які це мають бути документи? 
Довідка про участь в АТО, її видає командир військової частини (він має видати 
її протягом місяця після завершення бойових завдань). Якщо ж особа прибула 
до частини, яка має своє постійне місце дислокації в районі АТО, – то протя-
гом місяця з моменту прибуття особи в район АТО. Це також витяги з наказу 
в стройовій частині про те, що людина прибула до певної частини або вибула 
з неї. А також – витяги з наказів Антитерористичного центру при СБУ, про те, 
що військова частина залучалася до виконання завдань у зоні АТО. Це 5 
обов’язкових документів, які мають подаватися. Крім того, якщо ці документи 
неможливо отримати, якщо особа збирає самостійно ці документи, – вона може 
подавати витяги з наказів по стройовій частини про те, що вона виконувала 
певні завдання; витяги з журналів бойових дій; листи про відрядження, інші 
документи, які засвідчують, що особа перебувала в певний час в певних райо-
нах АТО. Проте тут слід зауважити, що у відомчих комісій і в міжвідомчої, яка 
спеціально утворена для надання рішень про присвоєння статусу учасника 
бойових дій, існує таке негласне погодження, що є обов’язкові документи, 
які повинні надходити та без яких пакет документів не розглядається. Це 
довідка про залучення до виконання завдань в АТО, витяги з наказів і витяги 
з наказів Антитерористичного центру при Службі безпеки України. Це такий 
обов’язковий, базовий мінімум документів. До того всього додається згода 
на обробку персональних даних. Крім того, потрібно пред’явити фотокартку і 
копію першої сторінки паспорту, тому що звіряють правильне написання імені, 
прізвища і по батькові. Це не прописано в постановах, але це вже виникла 
така потреба, виходячи з практики, бо у витягах з наказів військових частин 
може бути невірно переписано прізвище, ім’я, по батькові. Для того, щоб цього 
уникати і не затягувати час, до комісії подається копія сторінки паспорта, де 
вже видно правильне написання. Якщо особа подає в індивідуальному порядку 
пакет документів, то ще прикріплюється заява на ім’я голови відомчої комісії 
з проханням розглянути пакет документів. Для того, щоб особа отримала ці 
документи у разі індивідуального подання, це можна зробити поспілкувавшись 
з представниками стройової служби відповідної військової частини. А якщо 
частина не погоджується на усне прохання і не надає документів, то треба 
подати рапорт до командира військової частини з проханням видати ті чи 
інші документи.
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Лариса Денисенко: Отже, ми перелічили документи, необхідні для отри-
мання статусу учасника бойових дій. Я подумала над такими категоріями осіб, 
як полонені і ті, хто перебувають у шпиталях. Подекуди людина просто в кома-
тозному стані перебуває в шпиталі, зрозуміло, що багато документів на цьому 
шляху можуть губитися. Те саме стосується полону. Коли людина не на обліку. 
Що в таких випадках треба робити, і хто, власне, має це контролювати?

Леся Василенко: Стосовно тих осіб, які перебувають у шпиталях з важкими 
пораненнями. Коли таких осіб було багато, то було розпорядження по військо-
вих частинах, що їм слід першочергово подавати документи на оформлення 
статусу учасника бойових дій. Спочатку йшли поранені, паралельно в той же 
час йшли члени сімей загиблих, для того, аби їхні документи були готові, і вони 
могли отримати статус члена сім’ї загиблого. Потім йшли ті, хто служить зараз 
на передовій, а вже потім ті особи, які по захворюванню і у відпустці. На сьо-
годнішній день осіб з тяжкими пораненнями достатньо, але не така критична 
маса. Більше того, всі частини вже знають і усвідомлюють ці порядки, до них 
доведені правила, яким чином подавати документи на оформлення статусу 
учасника бойових дій до відомчих комісій. Я нагадаю, що при кожному відомстві, 
що бере участь в АТО, є своя відомча комісія. Тобто Міністерство оборони має 
свою, МВС – свою, Національна гвардія – свою, прикордонники – свою, і так 
далі. 12 силових структур, які беруть участь в АТО, відповідно – 12 відомчих 
комісій. Більше того, в Міністерстві оборони для того, щоб процес йшов швид-
ше, відомчі комісії на сьогодні розділилися. Їх на сьогодні кілька: в сухопутних 
військах свої відомчі комісії, у поввітряних – свої, у морських – свої. Крім того, 
є окрема комісія по повітряно-десантних військах, окрема – для працівників 
Генштабу, окрема – для працівників Міністерства оборони, якщо вони виїжджають 
в райони АТО виконувати певні завдання. Кожна комісія має свого секретаря, 
отримує свій пакет документів, відповідно, уповноважена приймати рішення. 
Коли рішення прийнято, тоді протоколи рішень передаються на корпус – чи 
то на корпус сухопутних військ (він поділений на оперативні командуван-
ня – Схід, Захід, Північ, Південь). Спускаються протоколи до кожного штабу 
оперативного командування, штаб викликає командира частини (як правило, 
командир присилає представника військової частини). Представник заповнює 
бланки цих посвідчень, везе їх назад до чистини і роздає. Ось так все це від-
бувається. Щодо демобілізованих, тут є така маленька колізія на сьогоднішній 
день. Якщо особа служила у військовій частині, і за неї командир військової 
частини подав документи на відомчу комісію, але в цей період, доки відомча 
комісія розглядає і приймає рішення, особу демобілізують, така особа має 
їхати за своїм посвідченням в частину, де б та не знаходилась. Демобілізовані 
особи (а це стосується лише військовослужбовців, які були демобілізовані з лав 
ЗСУ; це не стосується ні Нацгвардії, ні МВС, ні інших) на момент демобілізації 
отримають в частині пакет документів, з яким вони йдуть до військкомату, 
а військкомат передає на свої комісії. Паралельно в структурі Міністерства обо-
рони створені відомчі комісії при кожному обласному військкоматі. Ці відомчі 
комісії розглядають документи лише демобілізованих. Це ще один крок, щоб 
прискорити процедуру. Особа приїжджає за місцем свого фактичного прожи-
вання, подає пакет документів, які отримала в частині, і військкомат передає 
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до районного, районний – до обласного, і обласний військкомат приймає 
відповідне рішення. А далі – повертає до цього місцевого військкомату, куди 
особа приходить отримувати посвідчення. Нікуди їхати не треба, додаткових 
коштів витрачати – теж. Єдина «загвоздка» полягає у тому, що якщо документи 
були передані і комісія їх розглядає, тоді доведеться витратити кошти і час, 
для того, щоб їхати і отримувати це посвідчення в частині.

Лариса Денисенко: Досі не вирішене питання, і доволі болюче – це 
добровольці. Що можна порадити людям, які пішли воювати в добровольчі 
об’єднання, я так розумію, що з отриманням статусу учасника бойових дій досі 
виникають проблеми?

Леся Василенко: Виникають, і вони будуть виникати. По-перше, на сьогод-
нішній день добровольчих батальйонів немає, якби це дико не звучало – це є 
офіційна відповідь, яку надають силові структури та яку надає штаб АТО. Чому 
їх немає? Ті добровольчі батальйони мали вибір, і в переважній більшості пере-
йшли до складу чи ЗСУ, чи МВС, чи Нацгвардії. Тому ми і отримуємо офіційні 
відповіді, що добровольчих батальйонів немає. Ті особи, які зараз служать 
у «Айдарі» і, «Азові», – служать у військовій частині, вони є військовослужбов-
цями чи працівниками спеціального органу МВС, чи підрозділу Нацгвардії. 
Проте був у свій час прийнятий законопроект 16881, який вносить поправки 
до того ж Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
який передбачає надання статусу учасника бойових дій особам, які воювали 
у складі добровольчих батальйонів, та котрі у подальшому увійшли до складу 
силових структур, що передбачені чинним законодавством України. Проблема 
полягає в такому: цей пункт 20 статті 6 стосується лише дуже вузького кола осіб. 
АТО у нас почалося 14 квітня 2014 року, «Айдар», наприклад, став офіційною 
військовою частиною 3 травня того ж 2014 року. Якщо особа служила з 14, 
пішла в АТО до «Айдару» з 14 квітня, але 2 травня отримала якусь незначну 
травму, вибула з району АТО і більше туди не поверталася, ось така особа 
може отримати статус учасника бойових дій згідно з чинним законодавство. 
Проте, якщо особа пішла 14 квітня в АТО, приєдналась до «Айдару» і продовжує 
служити в «Айдарі» по сьогоднішній день, але при цьому оформлена належним 
чином не була, до списків військової частини не потрапила (правильніше буде 
сказано, не підписала контракт), чи не пішла до військкомату і не написала 
заяву, що бажає добровільно бути призваною на особливий період, така особа є 
ніким. Це вже не доброволець, не військовослужбовець. Це те, що називається 
«привиди». Це нове поняття в термінології АТО, з яким нам доводиться жити, 
бо ця особа не має підстав для того, щоб оформити статус учасника бойових 
дій. Найскладніша ситуація складається для тих, хто прослужив, і влітку 2014 
року у зв’язку з пораненнями, які в подальшому не призвели до інвалідності, 
вибули з району АТО. Такі особи не можуть оформити для себе ніякого статусу, 
тому що вони не проводились наказами, вони не призивалися, не підписували 
контракти. Хто ці особи, чому вони там були, чому вони мали зброю? – ми 
знати не можемо. Так само, як ми не маємо доступу до кількості таких осіб. 
Для будь-якого командира військової частини та його вищого начальства 

1 Закон України від 7 квітня 2015 року «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» щодо статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України».
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визнати, що такі особи були – це є кримінальна відповідальність за чинним 
законодавством. Єдине рішення, яке є для таких осіб, це звернення через суд 
про визнання учасниками бойових дій. Аби суд прийняв відповідне рішення 
надати статус учасника бойових дій. Такий механізм передбачений в тій же 
постанові 413: згідно з рішенням суду, особа може бути визнана учасником 
бойових дій. Коли є таке рішення суду, тоді комісія повинна надавати відповідний 
статус і видавати відповідне посвідчення. Якщо ж ви запитаєте, скільки часу 
потрібно перебувати в зоні АТО, щоб отримати статус учасника бойових дій, 
то я відповім – такого визначеного терміну немає в жодному законодавчому 
акті. Достатньо документа про те, що ви туди прибули і ви звідти вибули.

Лариса Денисенко: Стосовно судів: куди людина може звертатися, до яко-
го суду, коли їй відмовляють в оформленні цього статусу і як відбувається 
процедура?

Леся Василенко: Якщо комісія відмовляє в оформленні статусу учасника 
бойових дій, то варто звернутися до керівника відомства із заявою, чи з рапор-
том (залежно від статусу, в якому перебуває на той час особа), з проханням 
переглянути її документи, надати певні свідчення і покази. Адже комісії мають 
право заслуховувати свідків, які підтвердять, що особа перебувала в районі 
бойових дій. За рішенням керівника відомства можливий перегляд справи 
заново, як і перегляд рішення відомчої комісії. Якщо такого домогтися не вда-
ється, то можливо подати скаргу до суду, зв’язатися з юристами, волонтерами, 
юристами системи безоплатної правової допомоги. Вони допоможуть підібрати 
документи для заяви до суду, грамотно оформити справу, можливо, залучити 
тих же свідків.

Лариса Денисенко: Дякую, Лесю, за цю розмову. Нагадую: в ефірі була 
програма «Ген справедливості». Наш цикл спрямований на допомогу учас-
никам бойових дій, демобілізованим. Нашою гостею була голова громадської 
організації «Юридична сотня» Леся Василенко.
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Військова служба в особливий період: що треба знати
15 жовтня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського радіо». 
В ефірі програма «Ген справедивості» з Ларисою Денисенко. 
Ми продовжуємо цикл програм, присвячених проблемам, 
що виникли через збройний конфлікт на території України. 
Сьогодні ми будемо говорити про дезертирство. Я вітаю 
Сергія Вилкова, адвоката. Якщо говорити про дезертирство, 
з чого воно починається з точки зору правоохоронних 
органів? Коли вони вирішують, що людину можна затримати 
у зв’язку з дезертирством?

Сергій Вилков: Взагалі це питання настільки складне… 
Цим займається військова прокуратура. Я б хотів зачепити не тільки питання статті 
408 Кримінального кодексу України, де визначено таке поняття, як дезертирство. 
Де законодавець визначає дезертирство, як самовільне залишення військової 
частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби. Звісно, 
визначаються відповідні покарання, за першою частиною на строк від 2 до 5 років. 
Це злочин середньої тяжкості. Інше питання – ми часто чуємо, що дезертували 
кілька осіб, та ще й зі зброєю. Тут відповідальність значно тяжча – тяжкий злочин 
і строки покарання від 5 до 10 років. Нам, як захисникам, тяжче обстоювати 
інтереси нашого клієнта, тобто нашого підзахисного. Поняття «дезертирство» як 
таке визначене в статті 408, але на сьогоднішній день я б, звичайно, звернув увагу 
на таке поняття і норму закону – це стаття 336, прийнята 12 лютого 2015 року, з 
поначкою 1, де зазначено ухилення від проходження служби цивільного захисту 
в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації. У нашому випадку, 
ми бачимо, що фактично у нас проходить цільова мобілізація, і одна, і друга, і 
так далі… Ми не знаємо, коли вирішиться цей конфлікт на Сході нашої країни. 
Оскільки це питання залежить навіть не від президента, і не від прем’єра, і не від 
міністра оборони, а від обставин, які склалися, тому я знову звернуся до статті 336-ї 
з поначкою 1 де зазначено, що ухилення від служби цивільного захисту в особли-
вий період чи у цільовий період карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 
років. Це в даному випадку фактично дає можливість владі тиснути на громадян. 
Ми розуміємо, що громадяни не хочуть йти служити в збройні сили, тим більше 
служити під час конфлікту, де їх можуть вбити, де вдома залишаються маленькі 
дітки, де і так немає роботи, і кожен чоловік шукає, як заробити на хліб насущний, 
і тут він іде на війну. Будемо називати своїми іменами те, що відбувається. Є війна, 
є смерть. Все ж таки прийняли цю норму закону. Звичайно, що за цією нормою 
закону, вже є певні вироки, за якими притягнули людей до кримінальної відпові-
дальності. До мене звернулися громадяни з Рівненської області. Звернулася жінка, 
у якої двоє маленьких дітей, і чоловіка засудили до позбавлення волі. Суд першої 
інстанції застосував два роки позбавлення волі з іспитовим строком, відповідно 
до статті 75 Кримінального кодексу1. В подальшому він спокійно собі знаходився 

1 Йдеться про звільнення від покарання з випробуванням – за певних умов суд ухвалює звільнити засу-
дженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку (від 
одного до трьох років) не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.
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за місцем свого проживання, але прокуратура подала апеляцію. Апеляційний суд 
з незрозумілих для нас підстав, які він там знайшов, відмінив вирок за статте 75, і 
на сьогоднішній день мій клієнт реально відбуває покарання за злочин, який він 
не здійснював. Узагалі були всі підстави – людина раніше не судима, позитивно 
характеризується, мала постійне місце роботи, односельчани прохали… Напевно, 
хтось зателефонував, або з адміністрації президента, або ще звідкись… Коли будуть 
йти вироки, відповідно до закону, то багато хто з людей не буде йти служити… 
Я б сказав, що військова служба і служба в особливий період – це таке обов’яз-
кове рабство, яке за собою тягне або каліцтво, або смерть, в гіршому випадку. 
У кращому – повернеться, але з покаліченою психікою, що ми бачимо сьогодні. 
Громадянам потрібно знати, що ці дві статті, в першу чергу 408, стосуються тих 
людей, які вже призвані, 336 з поначкою 1 – це та примусова норма закону, яка 
застосовується владою до осіб, які за будь-яких своїх переконань не хочуть йти 
служити до збройних сил і виконувати якісь обов’язки по АТО. У мене є клієнти, 
які не хочуть йти тому, що у них на Донбасі проживають родичі. Вони, відповідно, 
підтримують з ними стосунки, ну не може брат допустити, щоб йти зі зброєю 
на брата. Цього і влада не повинна допускати, такі питання треба вирішувати 
переговорним процесом. Можливо, відкинути якісь свої амбіції і РФ, і США, тому 
що, фактично, не тільки Україна тут відіграє якусь ключову роль. Україна тут, 
по суті, є заручником ситуації.

Лариса Денисенко: А чи можна в суді це наводити, як аргумент, чи буде він 
прийнятий судом, коли людина буде говорити, що не хоче мобілізуватися, тому 
що там є родичі, і, відповідно, людина не хоче через такі мотиви брати участь, 
коли може вбити свого родича.

Сергій Вилков: Кожна сторона – як захисту, так і обвинувачення – повинна 
подати ті докази, на які вона посилається. Можна будь-які докази надавати. Суд 
буде їх оцінювати, але є одне «але». Що підтверджують ці докази? Підтверджу-
ють відсутність складу злочину? Ні. Судді теж люди, теж може розчуляться і, 
можливо, теж звернуть увагу на те, що там є відповідні родичі, з оцінкою всіх 
характеризуючих обставин приймуть рішення щодо не реального позбавлення 
волі, а застосують все-таки якийсь іспитовий строк.

Лариса Денисенко: У даному випадку, на якій доказовій базі захист може 
ґрунтувати свою доказову позицію стосовно того, аби людину не мобілізували 
або принаймні, не засудили за це?

Сергій Вилков: Люди допускають помилки. Їм приносять відповідні повіст-
ки, вони їх отримують – і це правильно. Але потім, коли вони не з’являються 
за цими повістками, їх викликає вже прокурор.

Лариса Денисенко: Можна уточнити ще один такий момент: коли прихо-
дить повістка – зараз є такі свідчення, що вона може навіть sms-кою надходити, 
або за неї розписалася дружина, або хтось з близьких. У який спосіб зараз має 
вирішуватися це питання, щоб було зафіксовано, що отримано повістку?

Сергій Вилков: Повістка має вручатися особисто. Якщо ми будемо роз-
глядати питання, щодо кримінальної відповідальності. Як сторона захисту 
будемо залучати відповідного свідка, навіть того, хто розписався за цю повіст-
ку, і будемо ставити питання, чи передавали ви цю повістку? Жінка скаже, 
що не захотіла, або забула. Вона не несе будь-якої відповідальності. Чоловік 
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не був усвідомлений. Умисного злочину тут не має, а тут, дійсно, має бути 
умисел, в тому, що він не йде. Я переконаний, якщо така ситуація склалась, і 
щоб такого не було по всій Україні, то потрібно йти і захищати Батьківщину. 
Але все-таки, якщо у людини є якісь релігійні переконання, або є якісь родичі 
на Донбасі, або зі здоров’ям не все в порядку, то можна використовувати таку 
можливість. Її потрібно використовувати. На одних патріотах держава не може 
боронити свої кордони.

Лариса Денисенко: Якою може бути аргументація в суді?
Сергій Вилков: Якщо буде вручено обвинувальний акт, тому що спочатку 

вручається повідомлення про підозру, далі відбувається досудове розслідуван-
ня. Хочу звернути увагу слухачів на те, що спочатку викликає і опитує людину 
прокурор. Чи особисто, чи під час телефонної розмови. На першу зустріч із 
ним треба йти зі своїм адвокатом. Тому що на запитання прокурора людина 
може надати такі відповіді, які будуть зафіксовані у протоколі і встановлені 
як умисел. Або можуть викликати як свідка, а у нас часто забувають про те, 
що свідок також має право на правову допомогу. Як свідок без захисника 
людина теж може наговорити зайвого. Треба йти із захисником. Навіть відмова 
від надання показань в статусі свідка не тягне кримінальної відповідальності.

Лариса Денисенко: Якщо вже справа дійшла до суду, яку поведінку треба 
обрати людині, щоб максимально убезпечити себе?

Сергій Вилков: Коли справа дійшла до суду, спочатку відбувається підго-
товче судове засідання. Відповідно до статті 336-ї з поначкою 1 Кримінального 
кодексу, суддя буде розглядати це питання одноосібно. Якщо ж стаття 408, саме 
дезертирство, то частина 4 цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк від 5 до 12 років. Це є злочин особливої тяжкості, і тоді розглядають 
колегіально. Все залежить від того, як сторона захисту побудує захист. Можли-
во, від самого початку сторона захисту подасть клопотання про повернення 
обвинувального акта прокурору у зв’язку з недотриманням вимог статті 291 
Кримінального процесуального кодексу1. Але я таку позицію займаю рідко. Коли 
зачитають обвинувальний акт, все залежить від того, чи визнає людина свою 
вину, чи ні, чи визнає частково. Коли закінчується досудове слідство і вручається 
обвинувальний акт, є відповідна норма статті 290, де сторона обвинувачення, і, 
за запитом, сторона захисту, надає матеріали, що є важливими для ознайомлен-
ня. Коли ми ознайомилися з матеріалами, побачили, які вони є і як ці документи 
отримані, то тоді вже і будувати позицію захисту. Якщо ці документи отримані 
незаконним шляхом, ми будемо йти на виправдувальний вирок, за відсутності 
доказів або складу кримінального порушення. Якщо ж є беззаперечні докази, 
треба збирати характеризуючі документи в тому, що особа раніше не судима, 
що є малолітні діти, що є інваліди, непрацездатні батьки і повне визнання вини. 
Тоді можна будувати захист таким чином, щоб позбавлення волі не було, щоб 
застосували статтю 75 і надали можливість якогось виправлення.

Лариса Денисенко: Якщо вже говорити про дезертирство, я знаю, що ви 
вже кілька справ довели до кінця, в тому числі і виграшні. Можете на прикладі 

1 У цій статті йдеться про вимоги до обвинувального акта, зазначається вичерпний перелік додатків 
до акта, а також встановлюється заборона надання суду інших документів до початку судового розгляду. 
Обвинувальний акт є процесуальним рішенням, яким прокурор висуває обвинувачення у вчиненні кримі-
нального правопорушення і яким завершується досудове розслідування.
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будь-якої справи пояснити всю методологію, з чого починалося і чим все це, 
з рештою, закінчилось?

Сергій Вилков: Я зачеплю одну справу. Так сталося, що в одному з вій-
ськкоматів Київщини є такий прокурор, не буду називати його прізвище, який 
всупереч всім заборонам закону вирішив виконати указ президента. І своїми 
діями почав призивати тих осіб, які вже рік були в зоні АТО і тільки позвільнялися. 
Так сталося і з моїм клієнтом. Були відповідні залякування і спілкування, що буде 
порушено кримінальне провадження, вручили йому повістку. Коли про це все 
дізналася його дружина, вона звернулася спочатку у відповідні установи, потім 
мої колеги переадресували її до мене, я поспілкувався з нею і з ним. Перевірив 
ті документи, які у мене були, і ми знайшли, що тут є порушення статті 23 Закону 
України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а саме частини третьої, де 
було зазначено, що не підлягають призову на військову службу через часткову 
мобілізацію протягом 6 місяців з дня звільнення з військової служби з числа вій-
ськовослужбовців громадяни, які проходили військову службу. У даному випадку 
це сталося з нашим клієнтом. Якби вони не звернулися, щоб було далі? Не пішов 
би він на службу, порушена була б проти нього справа, тому що він був призваний, 
а в частину не прибув. Я звернувся від його імені з адміністративним позовом 
про визнання протиправним і скасування наказу до Київського адміністративного 
окружного суду. По першій інстанції розглядали – суддя не в певній мірі оцінила 
норми матеріального права. Хоча нарікань на те, як вона розглядала справу, 
в мене нема. Нам відмовили у задоволенні нашого позову, але ми не зупинилися і 
одразу ж звернулися до Адміністративного апеляційного суду. І все ж таки 4 серп-
ня задовольнили нашу апеляцію, скасували цей наказ, визнали дії військкомату 
неправомірними. Людина зараз продовжує відновлюватися, пішла на роботу. А так, 
фактично, три місяці сім’я з 4 чоловік перебувала в такому стресі, що не розуміли, 
чого очікувати. Хоча він був на передовій, на блокпосту з самого початку і пішов 
добровольцем.

Друга справа у нас є такого характеру, що людину призивали на службу 
в одній з областей. Я буду брати участь на стадії касаційного провадження. 
Суд першої інстанції прийняв таке рішення, що визнав винним мого клієнта, 
він застосував вимоги статті 75 і призначив покарання у вигляді двох років і 
звільнив від відбування покарання на тих підставах, що є маленькі діти і постій-
не місце роботи, раніше не судимий і батьки пенсіонери. Але суд апеляційної 
інстанції, не знаю чим мотивоване це рішення, скасував застосування 75-ї статті 
і людині надав реального строку покарання, на сьогоднішній день цей чоловік 
перебуває в СІЗО. Побачимо, яке рішення прийме касація.

Лариса Денисенко: А фабула та сама? Людину призвали після демобілі-
зізації? Можна детальніше?

Сергій Вилков: Ні, там інша ситуація. Людину просто призвали на службу, 
коли вона була у відрядженні і вчасно не з’явилася. Потім викликав прокурор, 
людина пішла до прокурора, той поставив потрібні запитання – і відкрили 
кримінальне провадження.

Лариса Денисенко: Як людині убезпечити себе від подібної ситуації, якщо 
людина, наприклад, у шпиталі?
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Сергій Вилков: У такому випадку ніяких питань не буде, ніякого кримінального 
провадження, це все перевірять. Інше питання, якщо людина у лікарні під час 
призову. Якщо вона не з’явилася вчасно, виникає питання, чому, на якому вона 
лікарняному перебувала – якщо амбулаторно, то це 3-5 днів, і це інше питання. 
Якщо на стаціонарі, то потрібно було це повідомляти. Їй і повістку ніхто не вручить.

Лариса Денисенко: Пане Сергію, у мене таке політичне запитання. Ви 
можете не відповідати, якщо не хочете. Зараз, ви знаєте, є декілька справ, 
наприклад, на Волині, стосовно дезертирства пов’язаного з Іловайською опе-
рацією. Багато адвокатів стверджує, що це політичний процес, коли недолуге 
керівництво військовою операцією намагаються прикрити перекладанням 
провини на звичайних солдат, звинуватити їх у дезертирстві і провалі операції. 
Ви можете прокоментувати цю ситуацію?

Сергій Вилков: Для мене це теж дуже болюча тема, тому що під Іловай-
ськом у мене пропав без вісти добрий знайомий. Нашому президенту треба 
відкритіше дивитися на цю ситуцію. Говорять, що президент покриває у цій 
справі своїх друзів, і я думаю, що це так і є. Якби Гелетея, Муженка притягнули 
до кримінальної відповідальності, не було б ситуації на Волині. У нас так скла-
лося в державі – одні відповідають, інші – ні.

Лариса Денисенко: На жаль, така соціальна несправедливість посилює 
незадоволення людей, які двічі або тричі подумають чи мобілізуватися їм, чи ні, 
попри те, якими б патріотами вони не були. Нагадую: з вами була программа «Ген 
справедливості» з Ларисою Денисенко. Сьогодні ми говорили про дезертирство. 
Гостем був адвокат Сергій Вилков, котрий представляє осіб, які підпадають під 
таку статтю, як дезертирство.
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На які пільги мають право учасники бойових дій?
22 жовтня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі програма «Ген справедливості» з Ларисою 
Денисенко. Ми продовжуємо цикл передач, присвячених 
тематиці, пов’язаній з військовим конфліктом в Україні. Сьо-
годні ми будемо говорити про соціальні пільги для учасників 
бойових дій, і я вітаю у студії учасника бойових дій, адво-
ката системи безоплатної правової допомоги Володимира 
Малишевського. Вітаю, пане Володимире. Якщо говорити 
про соціальні пільги (всі звикли їх називати комплексно 
«соціалка»), власне, які вони є?

Володимир Малишевський: Перш за все, хочу привітати слухачів, моїх 
друзів і військовослужбовців, які зараз перебувають на сході України. Категорій 
пільг дуже багато, а от чи дієві вони, чи ні… Я намагатимусь приділити якимось 
окремим категоріям пільг більшу увагу. Перш за все – безоплатне одержання 
ліків. Безоплатне першочергове зубопротезування і 70 % знижка за користу-
вання житлом. 70 % знижка на комунальні послуги і 75 % знижка на вартість 
палива. Безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, 
міжміських та обласних сполучень, користування ними при виході на пенсію. 
Щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних 
спеціалістів. Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних 
заходах, виплата допомоги через тимчасову непрацездатність. Використання 
щорічної відпустки, переважне право залишення на роботі. Першочергове 
забезпечення житловою площею. Учасники бойових дій, які дістали поранення, 
контузії або каліцтва під час бойових дій забезпечуються житлом за рахунок 
житлової площі, що передається Міністерством оборони органу виконавчої влади. 
Одержання позики, першочергове право на вступ до будівельно-житлового 
кооперативу, одноразовий (раз на рік) безоплатний проїзд (водний, залізнич-
ний чи авіаційний). Знижки по сплаті податків, позачергове користування всіма 
послугами зв’язку. Це основні пільги, які надаються учасникам бойових дій1.

Лариса Денисенко: Якщо говорити зараз про медичні і соціальні пільги, 
якими вони є? Якщо брати медичний комплекс пільг, що можна сказати з цього 
приводу?

Володимир Малишевський: Варто зупинитися на якості надання медичної 
допомоги, що надається безпосередньо цій пільговій категорії. Що мається 
на увазі – медична допомога? Тут є аспекти: безоплатне зубопротезування, 
ліки в аптеках і стаціонарне лікування із залученням відповідних спеціалістів.

Лариса Денисенко: Безоплатне зубопротезування і ліки, тобто учасник 
бойових дій має право на безоплатне отримання цих послуг у будь-яких закла-
дах – приватних, або державних?

Володимир Малишевський: Ні, тільки в державних закладах. На жаль, 
на теперішний час передбачено зубопротезування, коронки, пломби. Коронки 

1 Детальніше про пільги для учасників бойових дій та членів їхніх сімей ідеться у Законі «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема у його статті 12.
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металеві, а не метало-керамічні. На запитання, чому це так – говорять, що баналь-
но немає фінансування. Немає жодної постанови, що металеві коронки – це 
недоцільно, що є більш сучасні види протезування, полімерні пломби, чи 
керамічні коронки. На жаль, медицина до цього не готова у зв’язку з відсутністю 
фінансування. На мої запитання, чому це так? – говорять, що немає відповідної 
законодавчої бази. Держава зараз не повертається обличчям до проблем соці-
ального захисту військовослужбовців і не надає належну гарантію виконання 
цих пільг. Ми вже маємо деякі приклади наголошення, що ми це право маємо. 
Здається, вчора активісти перекривали рух на Рівненській трасі у зв’язку з тим, 
що незрозуміло що робиться із земельними ділянками. Дійсно, земельні ділянки 
дають в надто віддалених районах, мотивуючи це тим, що це – землі, які були 
в запасі. «Ми вам надали землю, ви ще обурюєтеся з цього». Або це землі з дуже 
високим перепадом висотності – ями, підйоми, не передбачені для будь-якого 
будівництва. Й інше – це банальна відсутність резерву. Органи виконавчої 
влади, звертаюся до вас, повертайтеся обличчям до проблем АТОшників, бо 
вийде так, що будете вирішувати ці питання за зовсім інших обставин!

Лариса Денисенко: Думаю, що так воно і буде, бо ми знаємо, до яких 
зловживань вдаються органи місцевого самоврядування стосовно того, що про-
писують завчасно оренду землі на людей задля того, щоб тільки ці землі 
не дісталися учасникам бойових дій. Якщо говорити про транспорт і зв’язок, 
які пільги дійсно працюють, а які знову ж таки під питанням?

Володимир Малишевський: Мати безкоштовне користування будь-яким 
видом зв’язку – мається на увазі радіоточкою і телефоном. Але, щоб мати цю 
пільгу, треба бути або власником помешкання, або оформляти на себе точку.

Лариса Денисенко: Тобто, це не стосується мобільного зв’язку? Адже 
стаціонарний телефон – це такий само пережиток, як і металеві коронки.

Володимир Малишевський: Я виступаю з меседжем, щоб держава від-
ходила від тих застарілих понять щодо учасників бойових дій, щоб чиновники 
поверталися обличчям, дивлися на сучасність, реагували на ці вимоги, бо все 
одно вони з цими проблемами зіткнуться, як не на місцевому рівні, то на зако-
нодавчому. Поміняти, чи розширити, чи прибрати непотрібні пільги і на їх місце 
поставити більш дієві – для Верховної Ради це один день засідань.

Лариса Денисенко: Це фактично кожному суб’єкту законодавчої ініціа-
тиви легко реалізувати: впродож одного дня подати пропозицію – таке може 
зробити будь-який депутат.

Володимир Малишевський: Ми от крутимося, бігаємо з наданням статусу 
учасника бойових дій. Так проблема не в нас. Проблема в тій системі, що надає 
статус учасника бойових дій. Я думаю, цей градус емоцій щодо статусу учасника 
бойових дій зараз трохи вже знизився, але він підіймається, коли йде наступна 
хвиля демобілізації. Ця процедура вже, в принципі, розкатана. Вже передали 
розпорядження військкоматам надавати статус учасника бойових дій. Єдине 
прохання: щоб туди не потрапляли ті, хто не має до цього жодного відношення. 
Я сам є учасником бойових дій і відчув на собі, як цей статус надається.

Лариса Денисенко: Стосовно пільг на житло, наскільки вони є реальними?
Володимир Малишевський: Нереальні взагалі. Програма тільки роз-

почалася: щодо виділення Міністерством оборони великої суми – мільярда 
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гривень – для будівництва чи закупівлі житла військовослужбовцям, які потребу-
ють покращення тих чи інших житлово-побутових умов. Мається на увазі, що буде 
створюватися база військовослужбовців, які його потребують. На теперішній 
час ми маємо чергу військовослужбовців, які є професіоналами-контрактни-
ками, і які вже 15-20 років служать в армії. Вони, в принципі, стоять у черзі, і 
не отримували житла, але вони побували в зоні бойових дій. Вони говорять: «Ось 
наш час прийшов». І ті, які були мобілізовані, відвоювали там рік і повернулися 
назад, також мають відповідну пільгу. Як це «розрулювати», в яку їх чергу ста-
вити – проблема. Дійде до того, що буде дві черги – одна від органів місцевого 
самоврядування, яка забезпечує військовослужбовців, що перебували в зоні 
АТО; і друга черга – ті, хто у військових частинах стоять і подали свої списки.

Лариса Денисенко: Отже, ми продовжуємо говорити про соціальні пільги 
для учасників АТО. Які ще є підводні течії, на які можна напоротися?

Володимир Малишевський: Про самі пільги можна говорити дуже довго. 
Головне зрозуміти, як це вирішувати. Проблему треба вирішувати. Потрібно 
змінювати до актуальності і сьогодення, переглянути закон щодо того, які пільги 
не потрібні учасникам бойових дій і сконцентрувати свою увагу на найбільш 
болючих пільгах. Перш за все, це земельні ділянки, забезпечення житлом, медична 
і соціальна реабілітація. Не потрібно забувати про сім’ї військовослужбовців, 
які загинули у зоні АТО. Це дуже вразлива категорія, і їх треба забезпечувати 
в першу чергу. Не потрібно забувати й про тих людей, які вертаються з поло-
ну – їм також треба приділяти відповідну увагу. У держави є всі шанси, треба 
просто прислухатися і розробити правильний перелік категорій пільг –дієвих, 
функціональних.

Лариса Денисенко: А якщо говорити про соціальну реабілітацію в комп-
лексі, що зараз пропонує держава в цьому спектрі?

Володимир Малишевський: Держава зараз формує реабілітацію в оздо-
ровчих санаторіях, психологічну реабілітацію через психологів, і кошти під цю 
програму, в принципі, виділяються1. Інше питання в якості. Одне питання – зібрати 
людей і поїхати в Карпати відпочити, а не реабілітуватися. І поставити галочку, 
сказати, що все, ми вас реабілітували. Тут треба чітко зрозуміти, що головне і 
дотримуватися комплексу заходів. Я б хотів, щоб ця реабілітація проводилась 
за участю сімей. Для того, щоб сім’я розуміла, де ти побував, які в тебе проблеми 
і допомагала у вирішенні цих проблем.

Лариса Денисенко: Стосовно такого аспекту, як допомога знайти роботу і 
допомога отримати освіту. На що можуть розраховувати учасники бойових дій?

Володимир Малишевський: Нині працевлаштування – це одна із проблем. 
Я пробував моніторити питання щодо працевлаштування у новостворених струк-
турах – це МВС (поліція), антикорупційне бюро і прокуратура. Антикорупційне 
бюро повинне мати професіональних юристів, адвокатів, які себе там бачать. Але, 
на жаль, ніяких преференцій під час конкурсу учасники бойових дій не дістали. 
Якісь місця антикорупційне бюро їм не виділило. Багато є АТОшників, які могли б 
підсилити і антикорупційне бюро і прокуратуру, але до цього не прислухались. 

1 Наприклад, постановою Кабінету Міністрів від 31 березня 2015 р. № 359 затверджено план заходів щодо 
медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної 
операції, а постановою Кабінету Міністрів від 27 грудня 2017 р. № 1057 – Порядок проведення психологічної 
реабілітації учасників антитерористичної операції.
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Щодо реформування прокуратури, то багато АТОшників, які є професіоналами 
з досвідом в юриспруденції, могли б йти поза конкурсом або на формальних 
підставах. Вони заслуговують на те, щоб перебувати на керівних посадах 
в прокуратурі, і не зіпсують систему, а навпаки – підсилять її. Також вважаю, 
що безпосередньо в патрульній поліції мають бути хлопці, які пройшли зону 
бойових дій. Це хлопці, які розуміють, що таке ризик, і можуть своїми діями, 
мужністю, професіоналізмом навчити поліцію.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про патрульно-постову службу, це 
все ж таки більше цивільний обов’зок. Якщо говорити про реформу кримі-
нальної поліції, це надзвичайно, як на мене, важливо – щоб прийшли люди, 
які знають, як оперативно реагувати на всі виклики, які можуть постати, коли 
ти здійснюєш розшуково-слідчі дії.

Володимир Малишевський: У принципі, так. Я не думаю, що добрий 
«опер» вийде з УБДшника (учасника бойових дій). КОРД1, який створюється – так, 
можливо. Але прерогативу віддали тим, хто служив в спецпідрозділах міліції, 
в «Грифоні», «Соколі» і так далі. А ті, хто служив у ЗСУ, – знову залишаються поза 
увагою. Особливо вразлива категорія УБДшників від 40-45 років, які мають 
досвід, розуміння і принципову життєву позицію. Їх також не бачать і не чують. 
І, в принципі, не хочуть бачити.

Лариса Денисенко: Наскільки Міністерство оборони відкрило якісь робочі 
можливості для людей, які вже мають досвід захисту і командування під час 
проведення саме воєнних операцій? Наскільки Міноборони готове пропонувати?

Володимир Малишевський: Для молодих, від 25 до 28 років, – так, від-
крита дорога в навчальні заклади.

Лариса Денисенко: Тобто, якщо людина в 40 років захоче вступити до тан-
кового училища, вона не має на це права?

Володимир Малишевський: Ні, там все пов’язано із проходженням служби 
з офіцерським особовим складом, де вікова категорія відіграє ключову роль. 
Якщо тобі 40 років, а ти не маєш військового звання вище майора, то тобі там, 
в принципі, нічого не світить, бо є критерії і віковий час щодо присвоєння вій-
ськових звань. Хоча бути в 40 чи в 45 років лейтенантом нікому не заборонено, 
але перспектива незначна. Для того, щоб отримати пенсію, треба мати вислугу 
не менше 15-20 років. А якщо йому 40, то що, йому служити до 60 років?

Лариса Денисенко: А пільги на вступ до вищих навчальних закладів 
працюють?

Володимир Малишевський: Я не зустрічав такої категорії, де йде відмова. 
Для того, щоб вступити до Академії генерального штабу, треба бути на посаді 
не менше начальника штабу, командира батальйону і мати військове звання 
не нижче майора. А вступити на початковий військовий фах, тобто отримати 
звання лейтенанта – у 40 років це вже не цікаво. Але є люди, які до того мали 
відповідний якийсь досвід, професію, роботу і вони досягли успіху в цьому. Це 
не внутрішні амбіції, це розуміння того, що цих людей також потрібно помічати 
і давати їм зелене світло. Тому вирішення цього питання таке: напрацьовується 
база створення робочих місць. Напрацьовується кількісний і характерний склад. 

1 Корпус Оперативно-Раптової Дії – підрозділ Національної поліції для вирішення надзвичайних ситуацій, 
рівень яких є настільки високим і складним, що може перевищити можливості сил оперативного реагуван-
ня чи оперативно-розшукових підрозділів.
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Де АТОшники з вищою освітою себе бачать і можуть себе реалізувати. З цими 
питаннями будемо виходити на президента, тому що вважаємо, що тільки він 
може їх вирішувати. Будемо висувати умови, звертати увагу на цю проблематику – 
працевлаштування, земельні ділянки, реабілітація, медичне обслуговування.

Лариса Денисенко: Що стосовно податкових пільг? Якщо вони є, то які 
вони?

Володимир Малишевський: Там тільки одна пільга, яка стосується сплати 
військового податку 1,5 %. Учасник бойових дій звільняється від сплати, а всі 
інші податки він сплачує. Як адвокат, сплачую 33 %, і прибутковий, і пенсійний. 
Плюс ще сплачую внески у Національну асоціацію адвокатів України, яка спро-
моглася звільнити тільки чорнобильців, афганців, а учасників бойових дій знову 
залишила поза увагою. Питання в тому, що соціум не готовий нас бачити, він 
нас не чує, а тільки робить вигляд, що вирішує якісь питання. Побачимо. Дамо 
спокійно пройти виборам, підрахувати голоси і будемо нагадувати про себе.

Лариса Денисенко: Якими пільгами більше опікуються і щодо яких легше 
звернутися до органів місцевого самоврядування, а якими питаннями опіку-
ються органи національні? Що можна зробити на місцях?

Володимир Малишевський: Вони, можливо, відчули, що градус заго-
стрення в учасників бойових дій назріває. Останнім указом президента були 
створені центри щодо надання психологічної реабілітації військовослужбовцям 
і учасникам бойових дій2. На керівні посади в ці центри чомусь пішли волонтери. 
Я проти них нічого не маю, це теж професіонали. Але я вважаю, що там мають 
бути фахівці, які розуміють проблематику.

Лариса Денисенко: Дякую, Володимире. Сподіваюся, ситуація буде змі-
нюватися і завдяки інформаційній кампанії, до якої ми з вами зараз трохи 
причетні. Я прощаюся зі слухачами. Нагадую, що в ефірі була програма «Ген 
справедливості» з Ларисою Денисенко. Гість програми – учасник бойових 
дій і адвокат Володимир Малишевський. Ми говорили про соціальні пільги 
для учасників бойових дій. Почувайтеся захищеними!

2 Ідеться про Указ Президента від 18 березня 2015 року № 150 «Про додаткові заходи щодо соціального 
захисту учасників антитерористичної операції».
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Статус члена сім’ї  загиблого військовослужбовця: як 
отримати і що дає
29 жовтня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі програма «Ген справедливості» з Ларисою 
Денисенко. Ми продовжуємо цикл програм, які присвячені 
проблемам, що виникли з того часу, як в Україні розпочався 
збройний конфлікт. Ми намагаємося розширити знання, 
інформувати людей стосовно прав, обов’язків, пільг, на які 
мають право як учасники АТО, так і члени їх родин. Сьогодні 
ми будемо говорити про статус члена родини загиблого під 
час АТО. Я вітаю в студії Ольгу Настіну, керівника Центру 
правової інформації та консультації в м. Біла Церква. Вітаю, 

пані Ольго. Давайте ви розповісте про ваш центр?
Ольга Настіна: Наш центр у Білій Церкві був утворений як один із мережі 

центрів правової інформації і консультації у 2007 році. За цей час ми маємо 
великий досвід з надання первинної правової допомоги, консультацій і пра-
вової інформації. Цього року такі самі центри, що були утворені в Україні 
до 2015 р. об’єднались. Ми утворили громадську спілку «Мережа центрів 
правової інформації і консультацій» і на сьогодні налічуємо майже 35 таких 
центрів в усіх регіонах України.

Лариса Денисенко: Тема допомоги саме тим, хто задіяний в АТО, коли 
стала для вас пріоритетною?

Ольга Настіна: З того часу, коли офіційно була оголошена АТО – 14 квітня 
2014 року. Ця тема стала актуальною як для мене особисто, так і для учасників 
АТО та членів їх родин.

Лариса Денисенко: У попередніх випусках ми говорили про те, що таке 
статус учасника бойових дій. А зараз давайте поговоримо про те, що таке статус 
члена сім’ї загиблого. Як його отримувати, і що він дає?

Ольга Настіна: Ці питання займають значний сегмент у кількості звернень 
до наших центрів. У середньому наші центри і в Білій Церкві, і в інших містах 
України приймають в місяць від 18 до 30 таких звернень. Це не лише учасники 
АТО, а і члени їх родин. За статистикою, більша частина звернень від жінок, 
дружин, родичів, дітей і батьків загиблих, навіть учасників АТО. З боку бійців, 
які повертаються назад, додому, прослідковується доволі низька активність 
у відстоюванні своїх прав, в отриманні пільг чи соціальних гарантій. У більшості 
випадків цими питаннями опікуються члени родини.

Лариса Денисенко: Коли ми говоримо про членів родини бійця, ми 
говоримо не лише про членів родини загиблого, тут, певно, ширше треба на це 
дивитись. Тут йдеться про члена родини людини, яка воювала або продовжує 
брати участь в АТО.

Ольга Настіна: Я з вами погоджуюсь, тому що ті питання, які cтавлять і 
члени родин, і самі бійці, не відрізняються за своїм юридичним змістом. Так само 
всіх цікавлять питання отримання житла, земельної ділянки, порушення прав 
військовослужбовців під час проходження військової служби, питання щодо 
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отримання інвалідності. Тут дуже багато питань, але є необхідність акцентувати 
увагу на отриманні статусу члена сім’ї загиблого, оскільки за час, що триває АТО, 
на жаль, маємо велику кількість загиблих, поранених, інвалідів. Статус члена 
сім’ї загиблого на сьогодні є одним із проблемних питань для сім’ї.

Лариса Денисенко: А в чому полягає проблема? Це дуже важко офіційно 
оформити?

Ольга Настіна: Різні проблеми виникають. У першу чергу, давайте охарак-
теризуємо загальний соціальний захист членів родини. Його умовно можна 
поділити на два таких сегменти: грошові виплати, які держава гарантує, і пільги, 
які можна отримати в результаті отримання статусу члена сім’ї загиблого.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про грошові виплати, про що саме 
йдеться?

Ольга Настіна: У випадку смерті чи загибелі призначається і виплачується 
одноразова грошова допомога в розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму 
громадян (це сьогодні 1378 гривень на працездатну особу), що з жовтня 2015 
року дорівнює майже 690 тисяч гривень1. Пенсія по втраті годувальника, 
щорічні виплати до 5 травня2, допомога на поховання і можливість отримати 
матеріальну допомогу з місцевого чи обласного бюджету. Власне, з такими 
грошовими питаннями звертаються до нас члени сім’ї загиблих.

Лариса Денисенко: Щоб отримати цю грошову виплату, яка становить 
500 прожиткових мінімумів, куди члени сім’ї загиблого можуть звернутися з 
цим і що для цього потрібно?

Ольга Настіна: Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту» встановлюються поняття, хто є членами сім’ї загиблого 
і які пільги передбачені. Варто зауважити, що до членів сім’ї загиблих відно-
сяться і утриманці загиблого, тієї особи, яка пропала безвісти, батьки, один 
з подружжя, який не одружився вдруге, діти, які не мають і не мали до того 
моменту своїх сімей, також діти, які мають сім’ї, але стали інвалідами до того, 
як досягли повноліття, і діти обох з батьків, які загинули, чи пропали безвісти. 
Дуже часто клієнтів наших центрів цікавить, з якими пільгами можна реалізу-
вати своє право після отримання посвідчення членів сім’ї загиблого. Людей 
цікавлять такі питання, як знижка плати за користування житлом, користування 
комунальними послугами, чи зниження вартості палива. Сьогодні ці питання 
є дуже актуальними тому, що в умовах підвищення тарифів ці питання є піком 
звернень, але доводиться констатувати, що з 1 липня цього року були внесені 
зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» і, на жаль, саме ці пільги, які я назвала, а також право на першочергове 
користування всіма послугами зв’язку і оплата у розмірі 20 % як зниження 
тарифів – дозволяється лише за умови, коли середньомісячний сукупний 
доход сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує 

1 Розмір прожиткового мінімуму на одну особу у 2018 році: з 1 січня – 1700 грн, з 1 липня – 1777 грн, з 1 
грудня – 1853 грн, тобто розмір допомоги становитиме відповідно 850000, 888500 і 926500 грн.
2 Розмір такої допомоги змінюється щорічно, у 2018 році він становив 630 гривень (див. постанову Кабінету 
Міністрів від 14 березня 2018 р. № 170 «Деякі питання виплати у 2018 році разової грошової допомоги, 
передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви 
нацистських переслідувань»). 
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величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу – 1710 гривень1. 
Якщо не перевищує цієї суми з розрахунку на кожного члена сім’ї – можна 
отримати таку пільгу. Доволі-таки жорсткі умови, бо не кожна родина може 
собі дозволити скористатися такою пільгою. Але на чому наголошують органи 
соціального захисту населення – у випадку, якщо немає права на таку пільгу 
за таких умов, вони інформують всіх членів родини про те, що вони можуть 
звернутись за отриманням житлової субсидії.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про посвідчення члена сім’ї загиблого, 
в який спосіб це оформлюється? Коли потрібно подавати документи, і які це 
мають бути документи?

Ольга Настіна: Потрібно зібрати велику кількість документів, звернутися 
з відповідною заявою до територіального управління органів соціального 
захисту і чекати відповіді щодо отримання статусу члена сім’ї загиблого. Якщо 
відповідь буде позитивною, надалі безкоштовно оформлюється посвідчення, 
на кожного члена сім’ї. Далі треба стати на облік до органів соціального захисту 
і сповістити про своє бажання скористатися цими пільгами. Є окрема постанова 
Кабінету Міністрів, яка вказує на необхідний перелік документів для отримання 
статусу члена сім’ї загиблого, але доводиться констатувати, що у різних регіонах 
перелік документів відрізняється. Тому, по суті, цей перелік є орієнтовним2. Ми 
можемо говорити про довідку з військкомату, яка підтверджує безпосередню 
участь у бойових діях такої особи, довідку з пенсійного фонду (це для пенсіо-
нерів Міністерства оборони), Міністерства внутрішніх справ чи СБУ, потрібна 
довідка МСЕК3 про померлого (якщо це ветеран війни), відповідні посвідчення, 
свідоцтва про смерть, всім болюча довідка за формою № 34, і низка інших доку-
ментів. Це і свідоцтво про народження заявника, і свідоцтво про народження, 
якщо це померлий, свідоцтво про одруження, фотографії. Ми у Білій Церкві 
справу померлого нашого бійця, котрий перебував у цивільному шлюбі. Нам 
довелося звертатися до суду про встановлення факту родинних стосунків 
між дружиною і чоловіком. Ми отримали позитивне рішення, і рішення суду 
як раз заміняє той документ, який свідчить про родинний зв’язок загиблого. 
Зараз сім’я перебуває у стані оформлення такого посвідчення.

Лариса Денисенко: Якщо перейти до практики. Нормативні акти в нашій 
країні встановлюють одне правило, дуже часто цих правил або не дотримуються, 
або вимагають щось додатково і ти звертаєшся до суду. З якими проблемами 

1 У 2018 році – 2470 грн. Розмір податкової соціальної пільги визначається статтею 169 Податкового 
кодексу.
2 Порядок отримання такого статусу регулюється постановою Кабінету Міністрів від 23 вересня 2015 р. 
№ 740 «Про затвердження Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», деяким категоріям осіб».
3 Медико-соціальна експертна комісія – спеціальний заклад в системі охорони здоров’я, що проводить 
медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням 
лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я після проведення діагностичних, лікувальних і 
реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, 
обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження 
життєдіяльності.
4 З грудня 2016 року довідка за Формою № 3 (про склад сім’ї) втратила чинність (постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 861 внесені зміни до постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпро-
фради від 11.12.1984 № 470 та виключено форму № 3 з переліку документів). Витребування подання довідки 
за формою № 3 чи надання послуг з видачі довідки за формою № 3 тепер не передбачене законодавством.
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стикаються члени родин загиблого, і про які судові приклади ви можете 
розповісти?

Ольга Настіна: Є цікавий досвід нашого Центру правової інформації 
та консультації у Херсоні. Адвокат Володимир Орловський якраз веде цю справу. 
Клієнтка – дружина загиблого, жінка із Краматорська, звернулася до нашого 
юриста. Чоловік загинув в Іловайську, за словами жінки, в місті названо вулицю 
на честь її чоловіка. Виплатили сім’ї загиблого одноразову грошову допомогу, 
але в актах розслідування нещасного випадку вказали, що при обставинах 
смерті він брав участь в охороні громадського порядку і загинув при артиле-
рійському обстрілі. Тобто, документи не підтверджують, що ця особа брала 
участь у захисті незалежності, що і стало причиною відмови в отриманні статусу 
«член сім’ї загиблого». Територіальне управління пенсійного фонду зверну-
лося до Міністерства соціальної політики і ті дали роз’яснення, що така особа 
не має права. Отримавши відповідь, дружина звернулась до юриста і зараз ця 
права перебуває на контролі центру. Юрист написав скаргу до Міністерства 
соцполітики, але, швидше за все, з цією справою доведеться йти до суду і 
виборювати цей статус. На жаль, інколи судовими рішеннями підміняються 
і ті недобросовісні посадовці органів Міністерства соціальної політики, які 
приймають такі рішення, і це є негативною тенденцією.

Лариса Денисенко: Слухаючи вас, я розумію, що це – формальна підстава. 
Наскільки це перспективно виглядає, що суди поставляться з розумінням і 
зруйнують цю чиновницьку практику?

Ольга Настіна: Я мушу говорити про досліджувану нами практику Київщини, 
і в основному судді ставляться з розумінням того боргу, який віддали померлі 
Батьківщині. У цій справі є перспектива отримати позитивне рішення суду, тому 
що доказова база, яку збирають зараз юристи, є доволі аргументованою. Крім 
того, те, що людині офіційно виплатили одноразову грошову допомогу, яка 
виплачується після загибелі під час виконання службових обов’язків, дарує 
таку надію.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про інші випадки, які стосуються 
порушеної теми, що ще виявилося?

Ольга Настіна: Є цікава справа і питання, з якими теж звертаються до цен-
трів – це не тільки пільги по сплаті комунальних платежів, але і в Законі України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» була вказана 
така пільга, як безкоштовний проїзд для членів сім’ї загиблих міжміським 
транспортом. З 1 липня цю пільгу скасували, але вона залишилася в законі 
про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Стався 
цікавий випадок у Херсонському центрі. Щоб реалізувати право на таку пільгу, 
людині довелося пройти шлях отримання ще одного посвідчення – це дружина 
померлого. Посвідчення, яке надає право на користування пільгами, відповід-
но до закону про соціально-правовий захист військовослужбовців та членів 
їх сімей. Для нас це був цікавий досвід, адже як з’ясувалося, таке посвідчення 
зобов’язані видавати військкомати, які про такий обов’язок, напевно, забули. 
Жінці відмовили в отриманні такого посвідчення. Наразі юрист написав звер-
нення до військкомату, вони прийняли таку скаргу і прийняли рішення видати 
посвідчення. Але з’ясувалось, відсутність бланків завадила де факто оформити 
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посвідчення дружині загиблого. При зверненні на отримання пільгового квитка 
по місту, наприклад, Каховка приймає довідку, як тимчасовий документ замість 
посвідчення. А от у Херсоні в залізничних касах відмовляються на підставі такої 
тимчасової довідки видати пільговий квиток. Очікуємо на це посвідчення і 
сподіваємось, що така неприємна ситуація вичерпається. Але це є показовим 
для інших сімей – що є інші довідки, щоб реалізувати таке право.

Лариса Денисенко: Стосовно виплат і підтвердження соціальних пільг: 
якого порядку, якщо не потрібно втручання судів, має дотримуватися людина 
для того, щоб подати документи і отримати всі належні виплати і оформити 
пільги?

Ольга Настіна: Процедура дійсно не виписана, і перелік документів є 
орієнтовний. У таких випадках, як свідчить регіонально різна практика, ми 
нашим клієнтам радимо користуватися доволі простим і дієвим механізмом: 
в оформленні посвідчення члена сім’ї загиблого звертатися з інформаційним 
запитом до органу, який оформлює таке посвідчення і просити дати вичерпний 
перелік документів (він затверджений відповідними державними адміністра-
ціями). І на підставі таких письмових відповідей вже слідувати тому переліку, 
який є офіційною відповіддю. У першу чергу, це убезпечить людину-відвідувача 
управління соціального захисту від вимагання зайвих документів. Це орієнтує 
клієнта, в який спосіб йому отримувати документи, і, в разі відмов, відповідно, 
оскаржувати такі рішення.

Лариса Денисенко: Тобто, коли у тебе на руках є посвідчення стосовно 
статусу члена сім’ї загиблого, його достатньо, щоб отримати виплати, стати 
на певний облік? Щоб всі ці соціальні механізми запрацювали?

Ольга Настіна: Саме так. Після постановлення на облік, коли на руках є 
таке посвідчення, то процедура значно спрощується. Але треба враховувати 
інші тенденції – це невчасне перерахування коштів розпорядником цих коштів. 
Так, виплати можуть затримуватися, але наявність самого посвідчення – це 
вже гарантія соціальних виплат, пільг і компенсацій.

Лариса Денисенко: А вже є судові практики, бодай якісь судові справи, 
коли людині вже з посвідченням члена сім’ї загиблого відмовляли або в нена-
лежний спосіб забезпечували те, на що вона має право?

Ольга Настіна: Мені такі випадки не відомі. Ми ведемо статистику в наших 
центрах і ведемо адвокацію цих питань. Є різні випадки, коли гальмують органи 
соціального захисту у таких виплатах, але, як правило, на місцях люди свідомі, 
ще й допомагають відвідувачам пришвидшити цю процедуру.

Лариса Денисенко: Якщо скласти рейтинг найпроблемніших питань, 
можете назвати 5 таких питань, з якими люди найчастіше звертаються?

Ольга Настіна: Номер один у рейтингу питання сплати комунальних 
платежів, за користування електроенергією. Після того, як скасували пільги 
на комунальні послуги і за користування житлом, люди почали масово звер-
татися з цими питаннями. Навіть лунали пропозиції від клієнтів оскаржувати 
такі рішення, оскаржувати сам закон, яким скасували такі пільги. Дуже часто 
звертаються з питанням про те, як отримати матеріальну допомогу з місцевого 
бюджету. Сьогодні доволі часто у ЗМІ звучить інформація про таку допомогу, 
і ми також допомагаємо, роз’яснюючи людям, що є різні програми підтримки 
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сімей учасників АТО. У більшості регіонів ці програми називаються «Турбота». 
Також є комплексні програми соціальної підтримки сімей, і у бюджетах сіл 
і міст подекуди закладені кошти на таку допомогу. Тому людей найчастіше 
цікавлять грошові виплати, компенсації, які можна отримати. Багато виникає 
питань по втраті годувальника, по призначенню пенсії по втраті годувальни-
ка, про розміри пенсій і документи для їх отримання. Багато питань виникає 
про отримання статусу членів сім’ї загиблого для добровольців.

Лариса Денисенко: За вашими спостереженнями, коли до вас приходять 
члени родини загиблого, наскільки люди обізнані щодо своїх прав, наскільки 
люди знають, що їм далі потрібно робити?

Ольга Настіна: У містах, де вже давно стаціонарно працюють центри 
правової інформації, як наш, або якісь інші волонтерські організації, але які 
створені не під вибори – люди більш обізнані, але це дійсно є проблемою нашого 
суспільства. Не лише юридична консультація має бути доступною, а просто 
елементарна правова інформація – про обсяг пільг, як отримати статус, як 
реалізувати своє право на пільги чи виплати. Доводиться працювати з кожним 
клієнтом комплексно і надавати не тільки інформацію, але і юридичний супро-
від. На початку роботи ми були не готові до такого обсягу питань, довелося 
до нашої роботи долучати юристів, волонтерів і студентів юридичної клініки, 
які можуть займатися питаннями інформування.

Лариса Денисенко: Дякую, Ольго. Я прощаюсь зі слухачами «Громадського 
радіо». Нагадую, в центрі уваги «Гена справедливості» сьогодні був статус члена 
сім’ї загиблого під час АТО. Гість студії – Ольга Настіна, керівниця Центру пра-
вової інформації та консультації у місті Біла Церква. Почувайтеся захищеними!
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Поради щодо реалізації прав бійців АТО на земельні 
ділянки
5 листопада 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі програма «Ген справедливості», з вами Лариса 
Денисенко. Сьогодні темою нашої розмови буде отримання 
земельних ділянок учасниками бойових дій. Гість студії – 
адвокат Кирило Левтеров. Вітаю, Кириле. У чому полягає 
проблема, і якщо можна, детально розкажіть, як мають 
чинити члени родин загиблого, так власне і самі бійці АТО, 
які повернулися у відпустку або демобілізувалися, задля 
того, щоб взагалі вибороти це право і правильно оформити 
належну їм земельну ділянку?

Кирило Левтеров: Існує проблема. Держава спробувала забезпечити різні 
соціальні потреби для бійців АТО, це і житло, і пенсії, і виплати пораненим1. З цими 
видами підтримки все складно. Залишилося першочергове право на отримання 
землі. Є один з міфів, що право на землю мають тільки бійці АТО. Насправді всі 
громадяни України мають право приватизувати земельну ділянку різного цільо-
вого призначення, в містах, селах, за межами населених пунктів, і вони можуть це 
зробити безкоштовно2. Це визначено у спеціальному законі про статус ветеранів 
бойових дій3, туди і потрапили бійці АТО, а також члени їх родин. Якщо, не дай 
Боже, хтось загинув, то на це мають право члени родин загиблих, аби використати 
ті чи інші пільги. Навколо землі історично існує багато міфів і легенд, це все дуже 
складно. Зараз отримати земельну ділянку – це один з небагатьох реальних видів 
підтримки, який може отримати учасник бойових дій. Землю не треба випускати, 
вона вже існує в об’єктивній реальності. Все, що робить держава, це заміряє 
ділянку і оформлює право власності. Саме з цим є проблема – процедурна. 
Треба розуміти, що процес не є складним, не є автоматичним, є абсолютно чітка 

1 Гарантії правового і соціального захисту військовослужбовців, зокрема учасників бойових дій, а також 
членів їх сімей, забезпечуються відповідно до законів України «Про Збройні Сили України», «Про соціальний 
і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та ін.
2 Згідно зі статтею 121 Земельного кодексу України, кожен громадянин України має право на безоплатне 
отримання земельної ділянки із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:
а) для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів 
сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де 
знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано 
декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній 
по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради, 
розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району;
б) для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;
в) для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;
г) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;
ґ) для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;
д) для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.
3 Ідеться про Закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
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процедура, яка не завжди виконується і правильно ініціюється. Немає достатньо 
інформації в кадастрі4.

Лариса Денисенко: Але ось людина вже демобілізувалася, повернулася 
на територію, яка підконтрольна Україні, повернулася до свого дому і почала 
мислити про те, що треба оформити цю земельну ділянку. Що потрібно далі 
робити? Куди йти, з якими заявами і документами?

Кирило Левтеров: Будь-який боєць, який повернувся, повинен розуміти, 
що він має першочергове право отримати земельну ділянку декілька видів: 
це земельна ділянка під житлове будівництво в межах населеного пункту і 
для садівництва за межами населеного пункту. Має право отримати два гектари 
для ведення особистого селянського господарства і навіть для будівництва 
гаража. Всі ці земельні ділянки, залежно від їх цільового призначення, можуть 
знаходитися або в населеному пункті, або за межами населеного пункту. Перше, 
що солдат повинен розуміти, що його місце проживання і прописка формально 
ніяк не прив’язані до того, де він може одержати земельну ділянку. Але будемо 
реалістами: набагато легше отримати десь в ареалі свого проживання. Більш 
того, існує такий неформальний підхід, що землі надаються воїнам АТО в межах 
області, в якій вони проживають. І, наприклад, якщо воїн АТО звертається в межах 
Черкаської області по земельну ділянку, йому з великою вірогідністю відмови 
не буде. З іншого боку, якщо будь-яка людина, яка має право приватизувати 
земельну ділянку, звернеться, швидше за все, їй відмовлять. Законно це чи ні, ми 
зараз не обговорюємо. Ми говоримо про неформальний підхід у Державному 
земельному агентстві5 і у всіх цих установах. Вони мають право надавати земельні 
ділянки тільки солдатам АТО, тим, хто отримав посвідчення учасника бойових дій, 
або членам їх сімей відповідно. Куди звертатися? Якщо ми говоримо про земельну 
ділянку у межах населеного пункту – це житлове будівництво (наприклад, гараж), 
то ми звертаємося до місцевої ради, міської або селищної рад, які опікуються 
відповідним населеним пунктом. Є ще такий момент, що у нас часто плутають межі 
села та межі селищної ради, які ніде не будуть визначені до певного етапу нашої 
реформи місцевого самоврядування. Якщо ми говоримо про житлове будівництво, 
швидше за все, у межах села, то звертаємось до селищної ради із заявою. Якщо 
йдеться про землі за межами населеного пункту, то там ті самі 2 га боєць може 
отримати: щоб або самому обробляти, або здати в оренду, або ж продати.

Лариса Денисенко: Ще такий момент, чи можна вести будівництво на сіль-
скогосподарчих землях? Будувати там можна чи не можна?

Кирило Левтеров: Будуватися там можна, але є обмеження – це не може 
бути якийсь завод, бо йде зміна цільового призначення, можливе зняття шару 
ґрунту. Але якщо мова йде про будівництво ферми або будиночок фермера, 
який буде виконувати і функції для проживання, то це нічим не заборонено.

4 Державний земельний кадастр – єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює 
процедуру визнання факту виникнення чи припинення права власності на земельні ділянки і права корис-
тування ними та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим 
цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників 
землі й землекористувачів.
5 Зараз – Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр). 
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Лариса Денисенко: Якщо перейти до теми саме одержання, як це про-
цедурно відбувається? Які документи треба для цього здати? На що ти можеш 
сподіватися, як це має виглядати, які документи треба мати, і які тобі мають дати?

Кирило Левтеров: По-перше, до уповноваженого органу пишеться заява, 
зміст якої викладений в Земельному кодексі1; до заяви додаємо декілька додат-
ків – копію паспорта, копію ідентифікаційного номера, для воїнів АТО, які є 
першочерговими претендентами на земельну ділянку, також копію посвідчення 
учасника бойових дій. Є нюанси: іноді немає довідки про статус учасника бойових 
дій, у сімей є загиблі, – тоді додаються інші довідки про участь в АТО, або інші 
документи, виписки з наказів, які підтверджують, що вони можуть користува-
тися цими пільгами. Є ще один додаток – графічні матеріали. Графічні матеріали 
дуже часто не подаються: це має бути будь-яка мапа, на якій позначено бажане 
розташування земельної ділянки. Це базова інформація, яку землевпорядник 
або депутати сільської ради, або посадовці Держземагентства переглянуть і 
дадуть висновок, що це дійсно земля запасу і може бути виділена в межах безо-
платної приватизації. Натомість ми одержуємо так званий наказ. Якщо мова йде 
про державні землі, то ми отримаємо рішення місцевого органу самоврядування 
про дозвіл на розробку проекту відведення. З цього моменту ми звертаємось 
до землевпорядника (в переважній більшості випадків це приватна установа, 
може бути державний інститут), розробляються документи, які містять межі 
земельної ділянки, номер реєстрації кадастру. До присвоєння кадастрового номеру 
земельної ділянки немає, є якийсь масив землі відомої чи невідомої площі. Потім 
приймається друге рішення, якщо мова йде про органи місцевого самоврядування, 
або «другий наказ», як його ще називають, якщо мова йде про державні землі, 
про затвердження проектів відведення ділянки з таким-то кадастровим номером, 
такому-то громадянину. Маючи ці документи на руках ми маємо об’єкт нерухо-
мого майна і маємо документи, щоб здійснити завершальний хід цієї операції: 
звернутися до державної реєстраційної служби, подати ці документи. І державна 
реєстраційна служба видасть свідоцтво про право власності на земельну ділянку. 
Тут вже можна вважати, що ми є власником землі.

Лариса Денисенко: Які можуть бути перепони на оцьому шляху отримання 
земельної ділянки?

Кирило Левтеров: Проблем дійсно багато і найбільша проблему в тому, 
шо земля розглядається як товар. Є черги серед учасників, це в чистому виді 
самодіяльність, створення ажіотажу через небажання швидко і ефективно 
роздати землю тим, хто воював і зробити це тим активом, який допоможе сім’ї 
учасника бойових дій, чи пораненого, чи сім’ї загиблого. Учасників дуже багато, 
і, з одного боку, всіх забезпечити землею одразу неможливо, а з іншого – цей 
процес не є почерговим. Не треба порівнювати процес відведення землі з 

1 Згідно з частиною другою статті 123 Земельного кодексу, особа, зацікавлена в одержанні у користу-
вання земельної ділянки із земель державної або комунальної власності за проектом землеустрою щодо 
її відведення, звертається з клопотанням про надання дозволу на його розробку до відповідного органу 
виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, які, відповідно до повноважень, визначених 
статтею 122 цього Кодексу, передають у власність або користування такі земельні ділянки. У клопотанні 
зазначаються орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове призначення. До клопотання додаються 
графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, письмова 
згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки). Забороняється 
вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цією статтею Земельного кодексу.
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процесом будівництва житла. Людина звернулася по землю – і отримала її. Цей 
процес може зайняти 2-2,5 місяці, навіть з нашою бюрократичною системою. 
Проблема № 1 – інформація в кадастрі часто не збігається з фактичним станом 
справ. Земля може бути вже продана, кілька років чи десятиліть тому, а кадастр 
про це нічого не знає. За кадастром, це є порожня земельна ділянка, її відво-
дять, а потім з’ясовується, що це непридатна земельна ділянка або там стоять 
будинки і в них живуть люди. Щоб такого уникнути, по-перше, треба з’ясувати, 
чому, наприклад, сільський голова гальмує кожен крок, і контролювати кожен 
його крок. Чому як тільки документи подані, вони не розглядаються на най-
ближчій сесії, не надається оце перше рішення про дозвіл, – одразу має бути 
залучена і прокуратура, і відділ СБУ. Треба бити на сполох. Є інший спосіб. 
Наприклад, приїжджають учасники АТО, заявники присутні на сесії. З одного 
боку, це виглядає як тиск, з іншого – це спосіб відстоювати свої законні права.

Лариса Денисенко: Я бачу на прикладі Чернівців, де вже подано більше 
1000 заяв і начебто 172 людини вже отримали оце право на проектування. 
Виходить так: добра спілка ветеранів, яка слідкує за всім цим, чергує на сесіях. 
Але справа в тому, що все одно виділена земля, скажімо так, в аварійному 
стані. Там є проблема з постійною повінню, і виникає купа проблем, які мають 
бути подолані руками власників. Вони занепокоєні тим, що міська влада 
не буде самостійно вирішувати цю проблему. Люди не знають, чи зв’язуватись 
і погоджуватися на ці умови і довіряти місцевій владі, що це буде виправлено 
або що їм буде виділено іншу альтернативну земельну ділянку.

Кирило Левтеров: Земельна ділянка, навіть якщо вона в меншому ступені 
сільськогосподарська чи та, що підлягає будівництву, сама по собі ще не є активом. 
Для того, щоб вона стала активом, треба провести туди електрику. Захист від 
повені, це, з одного боку, питання місцевої влади та МНС, гідрологічних служб і 
так далі, треба дивитися в чому ціна питання. Якщо десь якусь греблю поставити, 
то це може бути компромісом. Якщо перспектив немає, то довіряти місцевій 
владі – це давати себе надурити. В Україні багато хорошої землі. Одержання 
землі – це складний процес, який вимагає постійного докладання зусиль.

Лариса Денисенко: А чи можна говорити про судові прецеденти на цю 
тему? 

Кирило Левтеров: Як правило, чиновники зводять всі ці питання до «радійте 
тому, що дають», і до суду не доходить. А там, де доходить, велика ймовірність, 
що суд вирішить на користь держави. Позитивної практики як такої немає, 
принаймні мені вона не відома. Негативна є. Це треба змінювати.

Лариса Денисенко: А негативна вона є на формальних підставах? Начебто 
вам все одно право забезпечене. Те, що вам не подобається, як воно забезпе-
чене, то є ваша проблема. Така позиція суду?

Кирило Левтеров: Приблизно. Земельна ділянка перестає бути землею 
запасу, тому те, що ви хочете, не можете отримати. Людям важко доводити справу 
до кінця, особливо після війни. Змусити бійця 10 разів ходити до сільського 
голови і доводити свою правду важко.

Лариса Денисенко: А є шанс подавати позови в суди, стосовно безді-
яльності або порушення процедур органами місцевої влади, стосовно того, 
що ділянку не надають?
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Кирило Левтеров: Незважаючи на свій досвід, я вірю в судову систему. 
Позови подавати треба і скаржитись треба, і до силових органів звертатися 
треба. Навіть якщо чиновник не хоче чогось робити, він завжди обирає між двох 
зол. Треба звертатися, бо бюрократична машина в якийсь момент все ж таки 
ламається.

Лариса Денисенко: Існує така думка, чи не пролобіювати у Верховній 
Раді законопроект, який би вирішував повністю це питання, стосовно землі. 
Або подекуди часто чуєш від місцевого чиновництва, що присадибними ділян-
ками займається Держкомзем1, це він вам обіцяв, а не держава. Тому не потрібно 
нас постійно смикати і вимагати це, і вирішуйте це через агенції чи Держкомзем.

Кирило Левтеров: Держкомзем – це інституція державна, яка займається 
державними землями. Перший рівень бюрократичної гри – це відсилання. 
Між Держземагентством, місцевою радою, земельним відділом. Як заплутати 
заявника – способів дуже багато. Було декілька спроб лобіювання, і вони 
продовжуються. Будь що, що стосується спрощення і виправлення процедур, 
проходить дуже складно. Це природньо – бюрократична машина пручається. Те 
саме відбувається і тут. Самі по собі законні процедури можуть бути поганими, 
неефективними, але проблема в тому, що чиновники Держземагенства і тим 
більше депутати місцевого самоврядування не несуть жодної відповідальності.

Лариса Денисенко: Дякую, Кириле. Я нагадую слухачам «Громадського 
радіо»: в ефірі «Ген справедливості». Гість студії – адвокат Кирило Левтеров. 
Ми говорили про право на земельну ділянку, яке мають як бійці – учасники 
бойових дій, так і члени родин загиблих. Почувайтеся захищеними!

1 Державний комітет земельних ресурсів (Держкомзем) був перетворений на Держземагентство, а згодом, 
після ліквідації Держземагентства – на Держгеокадастр.
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Проект  «Коло довіри» допомагає ветеранам АТО в 
соціальній адаптації
12 листопада 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі програма «Ген справедливості» з Ларисою 
Денисенко. Ми продовжуємо цикл програм, які присвячені 
проблемам, що виникають в зоні військового конфлікту. 
Сьогодні ми будемо говорити про такий цікавий проект 
реабілітаційної допомоги як «Коло довіри», і я представляю 
Дмитра Приймаченка, бійця 12-го Київського батальйону 
територіальної оборони, члена Київської міської спілки 
ветеранів АТО. Вітаю, Дмитре. Коли говориш про «Коло 
довіри», я вже розумію, про що йдеться: про встановлення 

між своїми зв’язків довіри, розуміння і взаємодопомоги. Можете представити 
цей проект, про що йдеться?

Дмитро Приймаченко: Прийшовши з війни (навіть коли ми були на війні, 
ми приходили сюди на ротації), побачили, що робота стосовно соціального 
захисту ветеранів не ведеться зовсім, станом на 2014 рік. Сама ситуація змусила 
нас згуртуватися в громадську організацію. У 2014 році, в листопаді, вона була 
зареєстрована. Перші наші дії спільно з КМДА – налагодження дорожньої карти, 
алгоритму вирішення соціальних питань по відношенню до самих АТОшників, 
їх сімей, а також до сімей загиблих воїнів. Влада була абсолютно не готова. 
Виключно завдяки громаді, а саме громаді ветеранів, ці питання були підняті. 
Перші питання, які АТОшники підіймають, прийшовши сюди, можу сказати, 
що на 70 % ці питання вирішені, багато зроблено саме в цьому напрямку. Але 
є ще такі речі, окрім соціальних преференцій, як повернення бійців до соціуму. 
Що виникає, коли повертається воїн? У першу чергу це нерозуміння оточуючого 
соціуму. Тут все нормально, всі гуляють.

Лариса Денисенко: А ви особисто з цим стикалися?
Дмитро Приймаченко: Все, що робиться нами і особисто мною (можна 

сказати, що я віддав себе для дослідів), я практикую на собі. Якщо відчув якусь 
проблему, то починаю шукати шляхи її вирішення. Ветеран, повертаючись 
звідти, повертається зовсім іншою людиною. У нього є загострене відчуття 
справедливості, в нього є рефлекси, які на війні абсолютно нормальні. Прихо-
дячи сюди, неможливо перебудуватися одразу на мирне життя. Зіткнувшись 
з цією проблемою, ми почали вивчати закордонну практику, як долати цю 
проблему. Але у нас унікальний випадок – ми захищали свою Батьківщину. 
Воїн приходить соціопатом. Навіть якщо він приховує це, навіть від себе, але 
з часом, як ми можемо побачити, з’являються проблеми. Коли були владнані 
першочергові проблеми соціального порядку, ми почали рухатись стосовно 
соціальної адаптації. І тоді у нас з’явилося тверде розуміння, що це повинно 
бути. Народився такий проект на майданчику ветеранської організації, назва-
ли ми його «Коло довіри». Ми пішли по всіх інстанціях, щоб побачити, що ж з 
цього приводу робить держава. Ми побачили – нуль. Ті реабілітаційні центри, 
які пропонує держава зараз, не можуть бути ефективними. Адже медична 
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терапія хоч дійснюється, але недостатньо. А ми кажемо зараз про психологічну 
і соціальну. Чому зараз це неможливо зробити державі? Тому що немає відпо-
відних законів, нормативних актів, нема розуміння, що взагалі треба робити. 
Є розуміння у громади, а громада не може його реалізовувати, тому що немає 
того законодавства, яке б регулювало це питання. Навіть відомі такі випадки, 
коли було виділено у 2015 році на психологічну реабілітацію 50 мільйонів гри-
вень. І в кінці літа ми маємо таку ситуацію: 50 мільйонів виставлені на тендер, 
більше ста лотів було заявлено, а зіграло близько 10. Адже є тендерні вимоги, 
застарілі і не дієві. Є громадські організації, які ще з Майдану мають практику 
психологічної реабілітації, але вони просто не підпадають під ці тендерні кри-
терії. Народні депутати закликали громадські організації приходити і робити, 
але все це робиться дуже з натяжкою. У нас повністю відсутня інформаційна 
складова для того, щоб звертатися до громади і до ветеранів. Навіть соціальна 
реклама в Києві була одна-єдина на бордах – і це була наша реклама. Вете-
рани, які ініціювали це питання, вибили за три місяці ці борди, і нам зробили 
соціальну рекламу, де був саме посил до ветеранів: «Навчися повертатися», 
«Тебе чекають», «Ветерани стають успішними людьми». Звідки взялися ці гасла і 
взагалі це розуміння. Ми вивчали закордонну практику. Побачили дуже близьку 
допомогу «рівний – рівному» і почали на цьому будувати, як воно може бути 
у нас в Україні. Познайомилися організацією «Психологічна кризова служба» 
і з Андрієм Казянчуком, він АТОшнік, який вже відвоював. У нього є професія 
психолога. «Коло довіри» зараз пережило багато переформатувань. Обертаючись 
назад я бачу табличку «команда»: це і волонтери, і громадські організації, які 
приєдналися до «Кола довіри». Я бачу, що за той час, відколи ми презентували 
«Коло довіри» (це було 4 місяці тому), ми багато зробили. Ця програма працює, 
але тільки зараз ми розуміємо усі помилки і неточності. На сьогоднішній день 
ми можемо заявити, що ми розуміємо, що робити, що ми хочемо це робити і 
у нас є підтримка – громади і держави. Як з державою ми працюємо з КМДА 
в особі Київського міського центру соціальних служб – це Центр зайнятості.

Лариса Денисенко: Які програми реалізує організація?
Дмитро Приймаченко: Робота, освіта – це другий етап. А «Коло дові-

ри» – підготовчий. Хочу звернутися до бійців: не потрібно закриватися в собі! 
Є такі організації, як наша, є активісти громади, є розуміння, як це робити. 
Треба гуртуватися і самостійно давати собі можливість реалізовуватися. Ми 
зараз допомагаємо це робити. Вся програма побудована на понятті «рівний – 
рівному». Групи взаємодопомоги у нас стартують з наступного тижня, їх буде 
вести Андрій Казінчук. Також є така програма, як «армія кухарів» – керівник 
Євген Михайленко. Ця програма вже стартанула, хлопці вже долучаються. Він 
дає практичні навички, ділиться практичним досвідом, адже був шеф-кухарем 
у ресторанах за кордоном. Хлопці на цих тренінгах починають себе відкривати, 
вони отримують такі знання, що з ними можна з посудомийника стати шеф-ку-
харем. Євген готовий далі вести хлопців і допомагати їм в бізнесі, і разом з ними 
створювати заклади харчування.

Додатково у нас є творча реабілітація, яка окремо зараз працює у благо-
дійній організації «Творча криївка», де ми можемо надавати майстер-класи 
щодо творчості. Я сказав «окремо», але насправді ми співпрацюємо. Також 
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долучаються інші художники. До нас почали приєднуватися громадські організації, 
котрі дають безкоштовну можливість для ветеранів АТО виїжджати на острови 
Дніпра, проводити там пікніки і майстер-класи. Дають можливість покататися 
на човні, дають змогу довести до ладу човен, порибалити. Також громадські 
організації надають можливість займатися спортом (організація «Україна. Воля. 
Життя»), навіть катання на конях. Коли працюю над цим проектом, я розумію, 
що ми це робимо не дарма. Адже коли така кількість громадських організацій 
і людей, які без своєї матеріальної зацікавленості беруть у цьому участь – це 
надзвичайно надихає. Основна мета навколо цієї проблематики – налагодити 
міжсекторальну взаємодію між громадою, владою і бізнесом. Є така програма, 
що дозволяє працевлаштувати людину і здобути їй професію. Працевлашту-
ванням займається громадська організація «Центр зайнятості вільних людей» і 
бізнесова структура «ВОК» об’єдналися в «Працьовиту Україну» – і цей проект 
потроху працює. Але без влади і розуміння, нормативних актів – нічого не вийде.

Лариса Денисенко: Чи працюють у цьому проекті психологи, і, власне, хто ці 
люди? Наскільки бійці готові до психологічної реабілітації? Чи є потреба у бійців 
у фаховій допомозі – чи для них краще поговорити зі своїми побратимами?

Дмитро Приймаченко: Групи взаємодопомоги «рівний – рівному» спрямо-
вані на те, щоб виявити проблему. Коли зустрічаються побратими і починають 
спілкуватися на відверті якісь теми, то той, хто в собі замикається і чує, як 
за одним столом побратими вирішують якусь психологічну проблему одного з 
них, він чує і розуміє, що у нього така сама проблема – і ось, вона вирішується. 
Тоді він відкривається і каже, що у нього така сама проблема. Ми співпрацюємо 
також з психотерапевтами, але це вже остання сходинка, коли ти приходиш 
у кабінет. Ми приходимо з війни воїнами і героями, ми там повинні були вмер-
ти, але не вмерли. Ми набули надзвичайного життєвого досвіду, ми воювали. 
Повернулися. І коли нам кажуть, що потрібен психолог, – це дратує.

Лариса Денисенко: Як до вас можна звернутися і як знайти?
Дмитро Приймаченко: Є куратор цього проекту – Ірина Хевпа, її телефон 

097-660-79-62 або телефон ветеранської організації 044-393-43-28. Проблеми 
в родині, з друзями, нерозуміння, що робити далі… «Коло довіри» – це місце, 
де вам обов’язково нададуть допомогу.

Лариса Денисенко: Я нагадую слухачам, що в ефірі програма «Ген спра-
ведливості» з Ларисою Денисенко. Гість програми – Дмитро Приймаченко, 
боєць 12-го Київського батальйону територіальної оборони і член правління 
Київської міської спілки ветеранів АТО. Входьте до «Кола довіри», почувайтеся 
захищеними!
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Поради щодо психологічної реабілітації учасників АТО
19 листопада 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо», в ефірі програма «Ген справедливості», з вами 
Лариса Денисенко. Ми продовжуємо розмову про соці-
альну реабілітацію бійців і бійчинь АТО, які повернулися 
додому. Гість програми – Андрій Козінчук, психолог, який 
якраз займається посттравматичними синдромами і сам 
повернувся з війни. Хотілося б перед вами поставити комп-
лексне запитання, яке комплексно стосується соціальної 
та психологічної реабілітації. Можете пояснити буквально 
на пальцях реальну ситуацію: чим може допомогти держава, 

чим може зарадити родина, чим може підтримати суспільство, і як людина 
може собі допомогти сама?

Андрій Козінчук: Соціальна адаптація і психологічна реабілітація – це 
комплексне питання. Держава може допомогти у залагоджуванні якихось 
формальностей – це отримання статусу учасника бойових дій, це надання всіх 
пільг, які цим статусом передбачені тощо. Наразі у нашій державі створено 
такий прецедент, що кожен громадянин, який має статус учасника, має дуже 
багато пільг – 22 пільги1. Ці пільги мають дуже класний вигляд на папірці. Вони 
існують на паперах, може в кабінетах, але їх немає реально. Це мертві пільги. 
Ветерани кепкують, що реальних є лише три – це безкоштовний проїзд у тран-
спорті, знижка на комунальні послуги і місце на кладовищі.

Лариса Денисенко: І то, як я розумію, зі знижками на комунальні послуги 
існують постійно проблеми.

Андрій Козінчук: Постійно є проблеми, у нас немає чіткої системи. Ми вже з 
ветеранами казали: давайте приберемо більшість пільг. Це дуже непопулярний 
хід для політиків – прибрати пільги. Є такі пільги, наприклад, як позачергове 
обслуговування в будинках побуту, тобто в перукарнях чи хімчистках – це те, 
що писалося після Другої світової війни. Або позачергове встановлення теле-
фона від «Укртелекому». Ці пільги мертві, ними ніхто не користується, але вони 
є. А такі пільги, як отримання землі, квартири. Ветерани дуже хочуть, щоб це 
було, але немає можливості. Держава має зробити все, аби виконати обіцянку 
згідно з тим законом, який вона сама і написала. Що стосується суспільства. Я б 
взагалі не сильно популяризував ПТСР2, бо цим зловживають завжди. Кажуть, 
що у 80 % людей буде ПТСР – це брехня. Ми не можемо знати, у скількох відсотків 
буде, доки не закінчиться війна, а ПТСР – така штука, яка виникає після війни.

Лариса Денисенко: Багато говорять, що люди, які повертаються з війни, 
у тій чи іншій мірі мають ушкоджену психіку. Тобто, що стан нормальності, 
не знаю, хто його визначив і хто це встановлює, починає коливатися і знижува-
тися, що людина гостро реагує, і починаються депресії. Наскільки це правдиво?

Андрій Козінчук: Офіційно у нашій країні діагноз ПТСР може поставити 
психіатр. Якщо брати нашу державу, європейські держави і Америку, то це 

1 Ідеться про пільги, визначені Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
2 Посттравматичний стресовий розлад.



Права учасників АТО, членів їх родин, а також сімей загиблих військових

251

три різні підходи до встановлення діагнозу ПТСР. Якщо відійти від наукових 
суперечок, то ми більше вовтузимось з тим, як то назвати, а не що з тим робити. 
Людина, яка пішла на війну і повернулася – не приходить такою самою. Якщо 
людина повернулася звідти і нічого не змінилося, то людина просто соціопат – 
це також норма. У світі є така статистика, що 2 % людей – соціопати, у них немає 
ПТСР. Але ці люди чудово інтегруються в будь-яке суспільство: ходять на роботу, 
створюють сім’ї. 98 % змінюються – нормальна реакція на ненормальні події, які 
відбулися в житті. У кожного зміни відбуваються по-своєму. Дуже багато залежить 
від того, якою була людина до війни – з повної родини чи ні, багата, заможна, 
який в неї був світогляд, чи вона житель мегаполісу, чи з маленького містечка. 
Велику роль відіграє й те, де саме на війні була людина, що вона там бачила, 
які відносини були з командиром. Вплив командира дуже великий. Від нього 
залежить, чи будуть вояки там пиячити, чи ні. Зміни будуть в будь-якому випадку, 
адже людина побачила таке, що боронь Боже комусь побачити. Допомогти тим, 
хто повернувся, можна, тільки дізнаючись якомога більше про їх проблеми. 
Не соромтеся ходити до психолога. Наприклад, «Психологічна кризова служба» 
надає допомогу у вирішенні психологічних питань, вона безкоштовна і займається 
також просвітництвом. ПТСР з’являється не від війни, а від того, коли людина 
повертається звідти. Разом зі Спілкою ветеранів АТО, із «Психологічною кри-
зовою службою» ми працюємо над тим, щоб не було стигматизації після війни. 
Важливо, коли людина приходить з війни, щоб ті жахи, які вона бачила… щоб це 
було не намарно. Коли людина приходить з війни, то ставлення інше, і значення 
того, що вона пережила, нівелюється. Нічого не відбулося і нівелюються ті події, 
що там були. Тут потрібно ще про ветеранів сказати. Я пишаюся ветеранами, але 
є ветерани, так звані «весільні генерали», вони зловживають тим, що були у зоні 
АТО. Вони постійно всім розповідають, як воювали, як все було, і не факт, що ця 
людина дійсно там була. Та людина, яка все «це» бачила, вона не має великого 
бажання по це розповідати. Соціум повинен розуміти, як зустріти цього ветерана, 
як себе з ним поводити і не поводити. Дуже важливо, як себе поводить сім’я.

Лариса Денисенко: А які питання категорично не можна ставити людині, 
котра звідти повернулась?

Андрій Козінчук: Є такі питання, які не просто табу. У бійців є реакція на такі 
питання: «Дістало». Це питання, коли закінчиться війна. Я був всього лиш рік на вій-
ні і лише в секторі А. Зі мною не служив ні Нострадамус, ні якісь такі люди. Вони 
не скажуть, коли закінчиться війна. Друге питання: не лізьте будь ласка, в душу, 
якщо боєць не хоче відкрити цю душу. Ставити питання, чи ти когось вбивав, чи 
що було найстрашніше. Навіть якщо боєць нічого не розкаже, а якщо розкаже, 
то збреше, – гірше за все, що він це згадає. Знов почнеться ось ця стигматизація 
і зациклення на цих болісних питаннях. Якщо вам це цікаво, будьте терплячими. 
Підтримайте воїна. Якщо на нього нахлине, він сам вас покличе. Для багатьох трав-
мою стало те, що вбивати для них не стало травмою. Це був настільки органічний 
процес, суть якого визначалася простим правилом – не хочеш загинути, маєш 
вести бойові дії. У результаті бойових дій гинуть люди. А можливо, боєць не хоче 
говорити про пережите, бо щиро його ніхто не хоче слухати. Адже у нас зараз 
у суспільстві загальне прагнення позитиву. У погане ніхто не хоче занурюватися.
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Лариса Денисенко: Ми повертаємося до розмови про взаємини бійця з 
родиною. Зараз адвокати, особливо на Західній Україні, зазначають, що трохи 
збільшилася тема насильства в родинах, коли повертаються бійці, збільшилася 
кількість розлучень.

Андрій Козінчук: Якщо забрати етичну норму, а взяти виключно з науки, 
то, на жаль, це норма. Є статистика по США, там 42 % розлучення. У сім’ї майже 
кожного другого бійця, що повертається, дружина подає на розлучення. Але це 
більше зв’язано з ментальністю. Українки терплячіші, а може люблять більше, – 
не знаю. Статистику не готовий зараз надати, розлучень побільшало. Цього 
варто було очікувати. Найбільші проблеми у відносинах бійців з дружинами, 
матерями і дітьми. Що стосується мам, то саме їх треба приводити до психологів, 
бо вони переживають навіть тоді, коли для цього немає підстав. Дружини за від-
сутності чоловіків вибудовують у своїй свідомості певний сценарій того, як все 
буде відбуватися, коли бійці повернуться додому. І яким би не був цей сценарій, 
жінка ніяк не очікує, що коли чоловік повернеться, він її міцно поцілує-обніме і 
побіжить до своїх побратимів. А вона залишається ображена. Крім того, у нього 
виробилося інше мислення – вижити. Інші реакції, інший навіть словниковий 
запас. Дружинам хотілося б сказати: вам потрібно терпіння і вам самим потрібна 
допомога.

Лариса Денисенко: А часто приходять по допомогу з дружинами?
Андрій Козінчук: Дуже рідко, і це погано, бо так найефективніше у плані 

сімейної терапії. Як правило, приходять по одному, просто жінки більше готові 
до цього.

Лариса Денисенко: А чи є групи, де б дружини і мами могли зустрічатися і 
обмінюватися досвідом? Щоб хтось міг жартівливо розповісти про те, що було 
під час того, коли він повернувся у відпустку?

Андрій Козінчук: Такі групи створені у Києві, Дніпрі, Львові. Це групи під-
тримки жінок. Просто чекати неефективно, бо тривога зростає. Треба займатися 
якоюсь діяльністю. Більшість дружин займалося волонтерською діяльністю. Вони 
шукали, спілкувалися і так не зациклювалися. Щоб тривога не зростала, варто 
більше спілкуватися один з одним. Коли ми були в Данії з моїми колегами, то там є 
фонди, які підтримують зустрічі таких дружин. Наприклад, дружини печуть пляцки, 
торти, а потім у якомусь парку продають. Вони збирають гроші, і просто у фонд 
підтримки бійців віддають. У нас щось подібне було, дружини, як правило, плели 
сітки. І ось ця діяльність дуже важлива. Коли боєць повертається, які б у них з 
дружиною не були відносини, йому все одно потрібен час і простір. Треба йому 
просто давати час побути одному, подумати. У той самий час він має знати, де вона 
знаходиться, де їжа. Сім’я повинна стати таким підтримуючим фактором. Було б 
класно, щоб приходили до психолога і з дітьми. І поменше якихось обов’язків. 
Пам’ятайте, що людина з посттравмою загострено сприймає і на підсвідомому 
рівні відчуває брехню, нещирість, підозру.

Лариса Денисенко: Дякую, Андрію. Я прощаюся зі слухачами «Громадського 
радіо». Ми говорили про моменти соціальної і психологічної реабілітації бійців 
АТО з психологом, бійцем АТО Андрієм Козінчуком. Почувайтеся захищеними і 
бережіть одне одного!
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Гарантії трудових прав мобілізованих осіб
26 листопада 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського радіо». 
В ефірі «Ген справедливості», з вами Лариса Денисенко. Ми 
продовжуємо цикл програм, присвячених проблемам, які 
виникають перед бійцями, коли вони повертаються із зони 
АТО. Сьогодні ми будемо говорити на тему трудового права, 
трудових відносин. Гість студії – адвокат Армен Нерсесян. 
Вітаю, пане Армене. Коли людину мобілізують, або коли 
людина йде добровольцем, відповідно виникають проблеми 
з місцем роботи. Задля того, щоб в подальшому не виникало 
проблем, які б застережні дії мали вчиняти люди? Які взагалі 

права є в людини стосовно збереження робочого місця?
Армен Нерсесян: Домовлятися не треба, а треба виходити з того, що в нас уже 

є. Коли почалася АТО, з’явилися вже ці проблеми, і Верховна Рада досить опера-
тивно на них відреагувала. 1 квітня минулого року були внесені зміни до трудового 
законодавства, в тому числі, які врегулювали оці питання. Питання насправді ось 
у чому. У нас є Кодекс законів про працю, зокрема стаття 119 якого дає гарантії 
працівникам під час виконання державних або громадських обов’язків. Зокрема, 
зазначено щодо мобілізованих, що за працівниками, призваними на строкову 
військову службу, на військову службу під час мобілізації на особливий період, 
або прийнятими на військову службу за контрактом, у разі виникнення кризової 
ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення 
мобілізації та введення воєнного стану строком до закінчення особливого періоду 
або до дня фактичної мобілізації – зберігається місце роботи, посада, і компенсу-
ється з бюджету середній заробіток на підприємстві. Зараз врегульовано питання 
навіть щодо добровольчих батальйонів, але офіційних, бо виникає такий нюанс: 
по-перше, щодо добровольців найбільше проблем, бо не всі вони оформлені 
за контрактом. Деякі з добровольчих батальйонів знаходяться в системі МВС, і 
виникає спірне питання, чи є в даному випадку така служба військовою (наприклад, 
у ЗСУ, Нацгвардії однозначно є, але служба у МВС не є військовою). Тоді виникає 
питання, чи поширюється на цих працівників даний нормативно-правовий акт і 
нормативно-правова база. Який нюанс виникає зі збереженням? По-перше, вони 
мають право на збереження робочого місця, але роботодавець не хоче, щоб 
протягом року місце було порожнім. Тому він має право прийняти на заміщення 
мобілізованого працівника іншу особу. Тут виникає питання, що після повернення 
демобілізованого працівника, найнятий на його місце, має переважне право, 
і попередній працівник може бути звільнений. Є така підстава для розірвання 
трудового договору. Роботодавці часто оформлюють звільнення працівника з 
інших умов, наприклад, за власним бажанням, за домовленістю сторін і так далі. 
Часто з порушенням. Я продивився реєстр судових рішень – там по всіх регіонах 
є багато рішень щодо відновлення. Поновлення працівника на робочому місці, 
стягнення заробітної плати. Проблема є, і має вирішуватись, в основному, це 
судовий порядок. Хоча формально за трудовим законодавством на підприєм-
ствах, де більше 15 чоловік, прописані комісії з трудових спорів, але по факту 
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вони залишилися на державних підприємствах і установах, у приватних їх немає. 
В основному – судовий порядок, звернення до суду. Також слід зауважити, що бага-
то рішень судів з цього приводу виносяться за позовом прокуратури. Це може 
бути і гарнізонна прокуратура (там є рішення в інтересах громадянина), і місцеві 
прокуратури. У принципі, так воно може і ефективніше, оскільки мобілізовані 
працівники не мають юридичних знань і для них задорого звертатись до адвокатів. 
Зараз за новим законом про прокуратуру, який набув чинності з 15 липня, дуже 
звужена можливість прокуратури представляти інтереси громадянина. Я не знаю, 
як з цього будуть виходити прокурори при зверненнях громадян, оскільки є 
певні нюанси в цьому плані. Тут буде більша робота для адвокатів, в тому числі 
для адвокатів системи безоплатної правової допомоги.

Лариса Денисенко: А якщо говорити про судову практику, процес понов-
лення на роботі, з чого б він мусив починатись?

Армен Нерсесян: Люди не завжди розуміють свої права. Коли вони йдуть 
за повісткою, то думають, що їх звільнили. То є велика проблема, оскільки люди 
у нас часто працюють неофіційно. Тобто, офіційно отримують мінімальну зарплату, 
а по факту – гроші, які проходять поза бухгалтерією. Тобто, з точки зору права 
ми безсилі. Якщо він заявить у суді, що отримував 6 тисяч, а за документами 
в нього всюди йде мінімальна заробітна плата, то ми тут абсолютно безсилі. 
У випадку, якщо людина працювала офіційно із зарплатою, то ось, що має 
зробити. Приходить їй повістка, вона зобов’язана повідомити роботодавця 
про повістку, і часто це буває важко. Наприклад, повістка прийшла в п’ятницю 
о 6 ранку, що ви маєте з’явитись до військкомату о 7:30, а бухгалтерія з’являється 
на роботу о 9-й ранку. І як вийти з тієї ситуації. Людина має проявляти певною 
мірою творчість. Треба зробити кілька копій повісток, і вислати їх поштою, 
в тому числі і з місця перебування у навчальній частині. Так не має бути, щоб 
одразу забрали і на фронт, має бути якась учбова частина і вони мають від-
правити копію повістки до роботодавця, і тоді зникає можливість звільнити 
працівника за прогул або порушення трудової дисципліни. Часто в такому 
випадку людина йде служити, а потім дізнається, що її звільнили, наприклад, 
за домовленістю сторін. Що треба робити? По-перше, подати позов. Усі спори 
здійснюються в позовному провадженні, крім випадків, коли нараховується (але 
не виплачується заробітна плата). Як правило, позов здійснюється про понов-
лення і про стягнення середньомісячного заробітку. Підприємство за цей 
середньомісячний заробіток на робітника отримує від держави компенсацію. 
Є певні рішення місцевих судів, коли стягувалася заробітна плата за позовом 
або працівника, або представника його інтересів, причому ще до демобілізації. 
Такі випадки теж були.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про судову практику, на що ще вона 
вказує у трудових справах, на що ще можна звернути увагу, щоб пояснити 
громадянам, як треба поводитись?

Армен Нерсесян: Громадяни часто пишуть заяви про звільнення. Робо-
тодавець, особливо якщо це приватні структури, зацікавлений у звільненні 
за власним бажанням – і всі задоволені, крім громадянина, який втратив роботу. 
Протягом двох років за мобілізованим працівником, а також за працівником, 
який був призваний на військову службу за призовом, але потім уклав контракт, 
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зберігається робоче місце, за винятком ліквідації підприємства. Часто роботодавці 
кажуть, щоб працівник звільнився, а потім його знову візьмуть на роботу. Найпер-
ше – не звільнятися. Якщо буде звільнення за якимось іншими підставами, слід 
пам’ятати, що за пунктом 3 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю, 
призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтерна-
тивну військову службу, є підставами для припинення трудового договору, 
проте за працівником зберігається місце роботи, посада, відповідно до частин 
третьої і четвертої статті 119 цього Кодексу. Коли тільки почалась мобілізація 17 
березня минулого року, в період між 17 березня і 1 квітня дуже активно почали 
звільняти на цій підставі людей. Зараз законодавець вже обмежив такі випадки. 
Це перший момент – попередити роботодавця. Другий момент: бажано попере-
дити роботодавця так, щоб це можна було документально підтвердити. Третій 
момент – якщо вже склалася така ситуація, треба звертатися до роботодавця з 
метою поновлення на роботі і виплати середнього заробітку. У випадку відмови, 
недопущення до робочого місця – звертатися, безумовно, до суду.

Лариса Денисенко: У принципі зараз достатньо наявних законодавчих 
норм, які б підсилювали правову позицію, тобто, мобілізована людина може мати 
чітку правову позицію і в суді виглядати переконливо, не залежачи ні від чого?

Армен Нерсесян: Переважна більшість судів на боці працівника. Інше 
питання – це правова необізнаність наших громадян. І тут завдання, в тому 
числі системи безоплатної правової допомоги, – перш за все, надання вторинної 
правової допомоги. Часто відбувається порушення строків. Відповідно до 223 
статті Кодексу законів про працю, вирішення трудового спору до суду першої 
інстанції має відбутися в тримісячний строк з моменту, коли особа дізналася 
або повинна була дізнатися про порушення свого права. Часто людина не може 
довести, з якого моменту вона дізналася про порушення свого права. Є тен-
денція, що суди відмовляють з цієї причини. Незважаючи на те, що, відповідно 
до статті 234 Кодексу законів про працю, суд може подовжити цей строк, 
за винятком пропуску без поважних причин. У цілому переважна більшість 
позовів вирішується на користь працівників.

Лариса Денисенко: Я ще хотіла поговорити про таку категорію, як студент-
ство. Вони можуть бути мобілізовані. Що робити студентам, щоб продовжити 
навчання?

Армен Нерсесян: Щодо студентів, які навчаються без відриву від виробни-
цтва. Тут проблема пов’язана не з мобілізацію, а з невиконанням навчального 
навантаження. Законом це ніяк не врегульовано. Щодо студентів стаціонару, 
то тут немає проблем, оскільки вони не підлягають мобілізації. Якщо вони 
пішли добровольцями – з ними часто виникає багато проблем. У студента 
в такому випадку є можливість перевестися на форму навчання без відриву від 
виробнитцтва. Треба робити крок назустріч студенту і давати йому можливість 
складати іспити. Якщо він пішов добровольцем, то, зрозуміло, стаціонарно він 
навчатися не може.

Лариса Денисенко: А можна оформити будь-яку відпустку за домовленістю 
з адміністрацією?

Армен Нерсесян: Студент має право на академічну відпустку. Інше питан-
ня – питання оплати.
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Лариса Денисенко: Які ще виникають питання з трудовими гарантіями, 
якщо аналізувати судову практику?

Армен Нерсесян: Це питання, що таке середньомісячна заробітна плата. 
Також штучне скорочення штату. Основні питання, які побачив в суді – це 
поновлення на роботі і стягнення зарплати.

Лариса Денисенко: Як показує практика, це вдається. Дякую, пане Армене. 
Нагадую: в ефірі була програма «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. 
Сьогодні ми обговорювали питання гарантії трудових прав мобілізованих і тих, 
хто демобілізувався. Почувайтеся захищеними!
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Волонтерство у зоні АТО: як допомагають та з якими 
правовими проблемами зіштовхуються волонтери
3 грудня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського радіо». 
В ефірі «Ген справедливості», з вами Лариса Денисенко. 
Ми продовжуємо цикл програм, присвячених правовим 
питанням, які виникають після початку збройного конфлікту 
в Україні. Сьогодні будемо говорити про волонтерів. Гостя 
студії – Ольга Решетилова, журналістка-волонтерка. Чи 
достатньо Закону «Про волонтерську діяльність», приуро-
ченого до проведення в Україні Євро 2012? Коли починався 
волонтерський рух, який допомагав переселенцям? Чи 
полегшував цей закон завдання чи навпаки, все ускладнював?

Ольга Решетилова: Закон був писаний під волонтерів Євро-20121, завданням 
яких було, фактично, провести людей на стадіоні до місця та надати необхідну 
інформацію. Ясно, що сьогодні уявлення про волонтерство у нашому суспільстві 
кардинально змінилося. Через те цей Закон «Про волонтерську діяльність» 
абсолютно не відповідав вимогам часу. Була створена робоча група, яка 
ставила перед собою завдання, в першу чергу прибрати непотрібні моменти. 
Наприклад, у законі були норми про те, що волонтери беруть участь у масових 
заходах. Врешті, закон вийшов «ні про що». Він був абсолютно не пристосова-
ний до волонтерів АТО, адже волонтери, які їздять в зону АТО, які займаються 
забезпеченням ЗСУ, стикаються з проблемами власної безпеки та перевезення 
різних специфічних товарів через кордон. Ми постійно про це говоримо ще з 
2014 року: найкращий друг волонтера – контрабандист. І ми це говорили в очі 
президенту, ми просили про спрощену систему розмитнення цих товарів, 
які везуть спеціально на територію АТО. Це одна категорія волонтерів – які 
займаються допомогою збройним силам, учасникам АТО. Також є категорія 
волонтерів, які займаються переселенцями. Ми фактично не перетинаємося 
між собою. Так, ми знаємо про існування один одного, можливо, паралельно 
вирішуємо якісь задачі, але вони різні. Тому що волонтери, які займаються 
переселенцями, займаються їхнім тимчасовим житлом, працевлаштуванням, 
правовим супроводом. Є волонтери, які займаються гуманітарною допомогою 
тим людям, які залишилися проживати в зоні АТО. Є волонтери, які займаються 
пораненими. Вони більше співпрацюють з Міністерством соціальної політики і з 
Міністерством охорони здоров’я. Ми волонтери АТО – з Міністерством оборони 
і Генштабом. Зараз створені такі координаційні центри при кожній обласній 
держадміністрації, які займаються проблемами демобілізованих, ветеранів 
АТО – проблемами документів, отримання житла, компенсації за поранення, 
отримання статусу учасника бойових дій. Тобто, це маса проблем і ми не маємо 
нормативно-правової бази, яка б регулювала всю цю діяльність. У законодавстві 
у нас тепер є такий термін – «до закінчення особливого періоду». Наприклад, 
військові, які мобілізувалися, а потім вирішують залишитися на контрактну 

1 Мається на увазі Чемпіонат Європи з футболу у 2012 році.
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службу, підписують контракт до закінчення особливого періоду. Мені здається, 
що такий термін можна було б прийняти для волонтерів АТО. Це стосується, 
я ще раз повторюю, розмитнення різних товарів: тепловізорів, приладів ніч-
ного бачення, автівок, які везуться спеціально для потреб військових. Таке 
законодавство потрібне спеціально для волонтерів АТО. Окрема категорія – це 
безпека. Тобто, волонтери не мають і не можуть мати статусу «учасника бойових 
дій» – це правильно, тому що ми не беремо участі у бойових діях. Звичайно, 
ми потрапляємо під обстріли, у різні надзвичайні ситуації, які бувають тільки 
у воєнних зонах, але ми не є учасниками. Тим не менш, у нас підвищений 
ризик, ми ризикуємо життям, здоров’ям, можемо отримати поранення і навіть 
втратити життя. Потім довести, що ти в цей час був саме у зоні конфлікту як 
волонтер – дуже складно. Бо якщо це оформлений фонд, то він має давати 
відрядження волонтеру. Тобто, благодійний фонд або громадська організація. 
З цим виникає певна низка проблем, адже для того, аби поставити позначку 
у про відрядження, тобі потрібно заїхати в штаб, а не завжди це виходить, 
не завжди пропускають цивільних осіб у штаби. Потім потрібно пройти цілу 
низку процедур та зареєструватися у Міністерстві соціальної політики. Ніхто 
з волонтерів не пішов реєструватися. Ми, до речі, нещодавно були на одній 
фокус-групі, де теж говорили про правові проблеми волонтерів. І єдина установа, 
куди пішли реєструватися абсолютно всі волонтери – це «Приватбанк». Тому 
що збирали кошти на картки фізичних осіб, і щоб потім не було оподаткування 
цих грошей, то для цього реєструвалися у «Приватбанку».

Лариса Денисенко: А ви можете це детально пояснити, як це відбувається? 
Який спосіб спростити собі життя і як правильно це зареєструвати?

Ольга Решетилова: Було кілька спроб реєстрації волонтерських організацій. 
Для того, щоб провозити гуманітарні вантажі, потрібно бути зареєстрованим 
у Міністерстві соціальної політики. Намагалися реєструвати волонтерські орга-
нізації Міністерство юстиції, а також Державна фіскальна служба. Волонтери – це 
люди, які абсолютно не розраховували на державу, і тому вони з’явилися. Це 
люди, які звикли обходитися без державної системи. Через те довіра до різних 
державних списків абсолютно відсутня. Взагалі, громадські організації і фонди 
почали реєструватися через рік від початку своєї діяльності. Я була одним із 
координаторів фонду «Повернися живим». Ми зареєстрували власний фонд 
десь наприкінці лютого 2015 року, хоча почали діяти з травня 2014 року. Тоді 
ми вже відчули потребу в тому, щоб оформлювати матеріальні цінності, які ми 
передаємо. Насправді, немає єдиного реєстру волонтерських організацій, які 
займаються допомогою учасникам АТО. Немає такої організації, куди б пішли 
реєструватися всі волонтери. Намагалася Київська державна адміністрація це 
робити, але немає такої довіри1.

1 Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції затверджено наказом 
Міністерства фінансів від 30 жовтня 2014 р. № 1089. Цей Реєстр ведеться Державною фіскальною службою 
і включає відомості лише про фізичних осіб – благодійників (громадян України або іноземців чи осіб 
без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах), які досягли вісімнадцятирічного віку і 
провадять волонтерську діяльність на добровільній та безоплатній основі. Законодавство не передбачає 
окремого статусу волонтерських організацій, особливого порядку його надання і ведення державою реєстру 
волонтерських організацій.
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Лариса Денисенко: За вашими словами, я вже нарахувала 4 установи: одну 
на місцевому рівні і три загальнодержавні, де необхідна реєстрація волонтерів2. 
А не простіше б було просто збирати інформацію в Міністерстві соціальної 
політики? Чи не можна спростити людям життя і зупинитися на чомусь одному? 
Автоматизовані реєстри навіть зручніше подивитися.

Ольга Решетилова: Питання у тому, для чого цей реєстр. У нас державна 
система звикла усе контролювати. Я пам’ятаю, що у перші місяці нашої роботи 
до мене почали надходити дзвінки від обласних адміністрацій, і вони всі від 
нас вимагали звіту. Потім я почала з’ясовувати і виявилося, що з Адміністрації 
Президента прийшло розпорядження по адміністраціях всіх рівнів налагодити 
співпрацю з волонтерськими організаціями.

Лариса Денисенко: Далі ми продовжимо розмову про реєстраційні 
процедури.

Ольга Решетилова: Коли розпорядження налагодити контакт з волонтерами 
пішло на обласні адміністрації, все, на що вони були здатні – просто вимагати 
від волонтерів звіт. Я пам’ятаю цей страшний період, літо 2014 року. Це постійно 
у Києві приземляються борти з пораненими, постійні обстріли, засади. Потрібно 
було шукати кошти, потрібно було шукати можливості, як везти тепловізори, ми 
тільки входили в курс справ, і ще треба було писати звіти. А коли була зустріч 
Президента з волонтерами і головами обласних державних адміністрацій, то ми 
просто прямим текстом сказали, щоб вони заспокоїли своїх чиновників, бо це 
було неможливо витерпіти. Питання: якщо ми створюємо реєстр, то для чого? 
Для того, щоб зробити один якийсь документ? Чи для того, щоб справді наве-
сти в цьому лад? Ми самі піднімали питання про те, що певний час, особливо 
в Києві, з’явилися незрозумілі волонтерські організації, які стояли на кожному 
кроці зі скриньками і збирали кошти нібито на АТО. І тоді ми самі підняли це 
питання, щоб розрізняти, контролювати. Так от, не повірите – у цих організацій, 
які незрозуміло звідки взялися, з документами все гаразд. На відміну від тих, 
які справді працюють день і ніч.

Лариса Денисенко: Добре підготовлена корупційна схема завжди потребує 
ретельної юридичної перевірки.

Ольга Решетилова: Мені здається, треба було б менше реєстраційних 
списків. Я думаю, що найкраще було б, оскільки, практично всі волонтерські 
організації зареєстровані в якомусь банку (найкраще себе зарекомендували 
«Приватбанк», «Ощадбанк»), видати норму, що банки передають списки волонтерів 
до державної фіскальної служби, і тоді ці рахунки вважаються волонтерськими, 
а податкова адміністрація не має претензій.

Лариса Денисенко: Є ще багато людей, які на свій рахунок збирають кошти 
на потреби бійцям, і вони теж є волонтерами, просто, скажімо, не вплетені 
у великі волонтерські організації.

Ольга Решетилова: Так, таких людей дуже багато, особливо у регіонах. 
Що стосується компенсації за поранення чи смерть волонтера в зоні АТО. Був 
прецедент – смерть Андрія Глущенка (позивний «Ендрю»). Хоча він був співро-
бітником СБУ, але Міністерство соціальної політики займалося оформленням 

2 Різні державні органи ведуть реєстри, що включають різні аспекти діяльності організацій – як юридичних 
осіб, громадських об’єднань, платників податків чи неприбуткових організацій тощо.
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цієї смерті як волонтерської, прирівнювали до учасника бойових дій і мали 
видати компенсацію. Я не знаю, чим це все закінчилося, але знаю, що Олек-
сандра Тарасова, яка сама була головою фонду «Крила Фенікса», зараз працює 
в департаменті Міністерства соціальної політики і вона цим займалася. Але це 
настільки складний шлях, що немає єдиної процедури. Як довести, що волонтер 
був у зоні АТО як волонтер, а не як цивільна особа?

Лариса Денисенко: З процедурами і постановами у нас завжди все склад-
но. Нещодавно ухвалили свіжу постанову стосовно цієї справи1. Там є два 
зауваження, на котрі я звернула свою увагу. Одна стосується того, що якщо 
ти був поранений, то повинен мати довідку і експертизу стосовно характеру 
твого поранення. Але не зрозуміло, в якому місці потрібно брати ці довідки: 
у шпиталі чи у лікарні. Мені інколи здається, що люди, які продукують закони, 
не уявляють, що людина вже відлежалася у лікарні після поранення, намагається 
якось реабілітуватися і щось ще має робити. Мусить подавати запити, що хтось 
з військових має її ідентифікувати і підтвердити, що отримав там поранення.

Ольга Решетилова: Так. Волонтер, швидше за все, буде направлений 
до цивільної лікарні, а для такої лікарні це нестандартний випадок, тому 
потрібно заповнювати документи, про які цивільні лікарі уявлення не мають. 
Що стосується військових свідчень. Свідчення рядового бійця не будуть братися 
до уваги. Це потрібно, щоб було за підписом як мінімум, командира підрозділу, 
а швидше за все, начальника сектору, де сталася подія. На щастя, у нас немає 
багато таких випадків, щоб ми могли говорити про системну проблему. Але якщо 
думати наперед, то справді, ця проблема може постати. Оскільки волонтери 
ніколи не розраховували на державу, тому не дуже б’ються зараз за свої права. 
Ми констатуємо, що законодавство не відповідає сьогоднішнім потребам, але 
ми звикли вже справлятися і так.

Лариса Денисенко: Чого за період конфлікту вам вдалось досягти, щоб 
спростити і процедурно, і психологічно життя на законодавчому рівні?

Ольга Решетилова: Одним з кроків назустріч було створення «Волонтер-
ського десанту» в Міністерстві оборони, тому що кожний волонтер рано чи 
пізно доходить до вирішення якихось системних проблем. Він може по одному 
возити тепловізори, але він розуміє, що це має робити держава. Тому, всі дійшли 
думки, що потрібно змінювати щось системно. Коли виник «Волонтерський 
десант», я схиляюсь перед цими людьми, бо я можу безкінечно їздити на пере-
дову і бути під обстрілами. Але сил в собі побороти цю наскрізь гнилу систему, 
я не відчуваю, принаймні на той момент, коли створювався «Волонтерський 
десант». Сьогодні створено «Офіс реформ», створено кілька робочих груп з 
реформування Збройних Сил України відповідно до стандартів НАТО. Я знаю, 
що, в першу чергу, така група була створена з реформування Військово-Мор-
ських Сил, бо це найменший вид збройних сил в Україні. Був шалений опір. 
Приїжджають експерти НАТО і прописують, що потрібно зробити: потрібно 
скоротити кількість штабних працівників, треба припинити ремонтувати 
судна, яким по 50-70 років, це непотрібний ремонт, який тягне величезні суми 

1 Ідеться про постанову Кабінету Міністрів від 19 серпня 2015 р. № 604 «Деякі питання виплати одноразової 
грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми 
або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної 
операції, бойових дій та збройного конфлікту».
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кожний рік. Замість цього краще збудувати кілька нових, більш сучасних. Але 
це ж величезні кошти, відкати. Опір зустріла робоча група на рівні командувача 
ВМС Гайдука. Експерти пишуть одне, штаб переписує і в Брюссель їде презенту-
вати зовсім інше. На останній зустрічі, на якій я була з експертами НАТО, вони 
вже не добирали димпломатичних слів, і прямим текстом казали: «Ви саботуєте, 
ви не хочете реформувати». У більшості волонтерів з державою паритет: нас 
не чіпають, бо ми ще потрібні, і ми намагаємося державу не чіпати. Скільки 
волонтери боролися з генералом Пушняковим, який казав, що волонтери нічого 
не роблять і нічим не допомагають. Він так само залишається на своїй посаді. 
Тут питання не в конкретних людях, а в цілковитому реформуванні або навіть 
створення з нуля, як і пропонують натівці, системи Збройних Сил України.

Лариса Денисенко: Дякую, Ольго. Я нагадую слухачам «Громадського 
радіо»: ви слухали програму «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. Наша 
гостя – Ольга Решетилова, журналістка-волонтерка. І ми говорили про те, з яки-
ми правовими проблемами стикаються волонтери. Почувайтеся захищеними!



Ген справедливості

262

Як діяти, коли кредит, оформлений на бійця, не міг бути 
сплачений у зв’язку з проходженням військової служби?
10 грудня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». З вами Лариса Денисенко. Сьогодні в програмі «Ген 
справделивості» ми продовжуємо цикл радіопередач, при-
свячених різноманітним юридичним проблем, які виникли 
з тих пір, як Україна розпочала АТО. Сьогодні ми будемо 
обговорювати фінансові питання. Гостя студії – адвокатка 
Марина Саєнко. Вітаю, пані Марино. Ця тема одна з болючих, 
що підіймають бійці АТО, які повертаються і котрі ставлять 
перед нами члени родин загиблих, або поранених – стосов-
но кредитів, які були оформлені на бійців, котрі не могли 

оплачуватися в той час, коли людина захищала Батьківщину. Якщо говорити 
про кредити, то їх треба розрізнити – валютні і в національній валюті. Яка зараз 
існує ситуація і як виходити з тих проблем, якщо є судова практика, то можемо 
поговорити й про це, як суди вирішують ці питання.

Марина Саєнко: Так склалась ситуація, що треба розрізняти кредити ті, 
що взяті в національній валюті, і ті, що бралися в іноземній валюті – 80 % цих 
кредитів були доларові. Ми розуміємо, що у зв’язку із ситуацією – з інфляцією, 
з економічною ситуацією – дуже складно повертати ці кошти, бо вартість 
грошей змінилась. Те, що було 100 тисяч гривень 5 років тому і зараз 100 
тисяч – це зовсім різні гроші. Тому законодавець і судова практика не може на це 
не реагувати, є відповідні справи. Ми знаємо, що були внесені відповідні зміни 
до закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів 
їх сімей», в яких передбачено всі штрафні санкції, пеня за невчасне внесення 
платежів, а також всі відсотки, нараховані військовослужбовцям, які були 
мобілізовані – вони не мають права нараховуватись1. Якщо банк вам нарахував, 
то він має списати все до того моменту, доки триває особливий період. Або, 
якщо ви не хочете, щоб вам нараховували, вам потрібно зробити нескладні дії, 
щоб банк їх не нараховував. Це не залежить від того, в якій валюті ви брали 
кредит. Особливий період – це з моменту, коли був виданий указ про введення 
цього особливого періоду, про оголошення часткової мобілізації – це 14 квітня 
2014 року2. Він триватиме до тих пір, доки Президент відповідним указом 
не оголосить про завершення цього особливого періоду. Якщо це стосується 
військовослужбовців, то впродовж всього цього періоду не нараховуються 
ні штрафні санкції, ні відсотки за кредитом. Якщо ви належите до резервістів 

1 Ідеться про пункт 15 статті 14 зазначеного Закону, згідно з яким військовослужбовцям з початку і 
до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову під час 
мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед 
підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особа-
ми, а також проценти за користування кредитом не нараховуються. Відповідні зміни були внесені Законом 
від 20 травня 2014 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації».
2 Указ Президента від 14 квітня 2014 року № 405 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження 
територіальної цілісності України».
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або військовозобов’язаних, то для вас цей пільговий період триває не з моменту 
оголошення АТО, а з моменту, коли вас зарахували до списків військової части-
ни, фактично, з того моменту, коли вас мобілізували до лав ЗСУ, і діє до тих пір, 
доки ви несете службу в зоні АТО.

Лариса Денисенко: Банки мають застосовувати відповідні заходи і брати 
до уваги без заяв, чи їх необхідно подавати?

Марина Саєнко: Ні, в тому-то і справа, що потрібно банкам про це повідомити. 
Дуже часто банки за відсутністю інформації не знають про те, що конкретний 
клієнт несе службу в зоні АТО. Деякі банки самостійно витребують списки від 
Міністерства оборони. Але, щоб бути впевненим, що ваші пільги будуть засто-
совані, я б радила звертатися і перевіряти. Потрібно заповнити заяву, в якій 
повідомити, з якого періоду і в якій частині ви перебуваєте, а також додати докази 
того, що ви дійсно несете службу в зоні АТО: це може бути або копія військового 
квитка, завірена належним чином, або витяг з відповідного наказу про зараху-
вання вас до списку військовослужбовців, або довідка, видана начальником 
військової частини. Ці документи є достатніми, аби на вас поширювалися ці 
пільги. Якщо у вас банк вимагає якихось додаткових документів – це вже неза-
конно і це можна оскаржувати. Я б радила спочатку звернутися до голови 
правління цього банку і всередині установи намагатися вирішити це питання. 
У більшості випадків банки йдуть назустріч військовослужбовцям. Дуже рідко 
буває, коли халатність якогось менеджера створює проблеми для військо-
вослужбовців. Якщо це не допомагає, то треба звертатися до Національного 
банку зі скаргою, також можна до суду. Але я б не поспішала, тому що такі дії 
банку незаконні. Якщо банк продовжує вам нараховувати ці відсотки і штрафні 
санкції, а ви повідомили банк, що це неправомірно, то у вас буде збільшуватися 
заборгованість, і він зможе в судовому порядку з вас стягувати. Вже до суду 
ви прийдете з доказами, що ви повідомляли і це все було незаконно і просто 
банку відмовлять у позові в цій частині.

Лариса Денисенко: А Національний банк України ухвалював якесь окреме 
роз’яснення або постанову? Дуже часто стикаєшся з тим, що комерційні банки 
говорять (навіть за наявності судової практики, закону), що вони вирішили 
застосовувати правила їхнього локального характеру.

Марина Саєнко: Дійсно таке буває. Але щодо цієї ситуації був окремий лист 
Національного банку3, в якому він продублював норми законодавства, вказав, 
які документи є достатніми для підтвердження того, що особа підпадає під норму 
закону, тобто несе військову службу, і рекомендував банкам застосовувати ці 
норми законодавства. Оскільки ця рекомендація заснована на нормі закону, 
то порушення цього буде вважатися порушенням банківського законодавства 
і до банку можуть бути застосовані санкції. Тому це досить серйозне питання.

Лариса Денисенко: А якщо говорити про членів родини загиблого. Як 
вони мають вчинити, якщо загиблі бійці не повідомили вчасно банки? Виникає 
питання, як потім родині розбиратися з цими кредитами і зобов’язаннями?

Марина Саєнко: Це залежить від того, який вид кредиту був отриманий. 
Взагалі за нормами цивільного права зі смертю фізичної особи припиняються 
зобов’язання. Договір зупиняється, якщо не допускається правонаступництва. 

3 Ідеться про лист Національного банку від 2 вересня 2014 р. № 18-112/48620.
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Якщо військовослужбовець, який загинув, брав кредит на придбання жит-
ла, є іпотека і договір іпотеки. То звичайно, якщо родина хоче зберегти цю 
квартиру, вона спадкує і права на цю квартиру і зобов’язання за цим кредит-
ним договором. У такому випадку, вони оформлюють спадщину спадкоємців 
в установленому законом порядку – 6 місяців є на прийняття спадщини. Через 
6 місяців, коли можуть заявити всі, хто вважає себе спадкоємцями, нотаріус 
видає відповідні свідоцтва на право спадщини. Ви на підставі цих свідоцтв 
можете бути вже повноцінним власником того майна, яке належало, в даному 
випадку, вашому чоловіку. Ви переукладете кредитний договір і продовжите 
виконувати зобов’язання за новим договором. У цьому новому договорі буде 
заміна сторони – замість загиблого військовослужбовця буде визначений 
інший член сім’ї як зобов’язаний. Можете навіть поміняти умови, якщо банк 
згодний. Необов’язково договір має бути на тих умов, на яких він був укладений 
раніше. Деякі банки навіть пропонують повне списання заборгованості, якщо 
військовослужбовець, позичальник кредитних коштів загинув. Деякі банки 
навіть пропонують, якщо ви отримали інвалідність першої групи, списати таку 
заборгованість на 100 %.

Лариса Денисенко: Що з реструктуризацією валютних кредитів, якщо це 
взагалі можливо? Наскільки реально, що цей законопроект буде ухвалений і 
підписаний?

Марина Саєнко: Зараз даний законопроект перебуває на розгляді в пар-
ламенті. Всі ми пам’ятаємо, як в липні Верховна Рада вже проголосувала 
за подібний закон, нібито прийнято його було, але президент так і не підписав, 
і не ветував, і фактично цей закон завис в повітрі1. Він не набрав законної сили, 
хоча процедура була дуже цікавою, ми пам’ятаємо, як депутати намагалися 
відкликати свої підписи. Ми виходимо з того, що такого закону немає. Є ще один 
законопроект, який передбачає реструктуризацію для військовослужбовців 
від 80 % до 100 %, якщо закон буде прийнятий у цій редакції2. Але навіть якщо 
він буде видозмінений, він все одно необхідний, щоб зняти градус суспільної 
напруги. Законопроект передбачає таку реструктуризацію, як і в попередньому, 
якщо це єдине житло, в якому проживає військовослужбовець і члени його 
сім’ї, і у власності немає іншої житлової нерухомості, якщо площа не перевищує 
встановлених норм – 140 метрів квадратних для квартири і 250 квадратних 
метрів для житлового будинку. Якщо ви підпадаєте під ці ознаки, то це вважається 
соціальним житлом. Якщо ви брали креди в іноземній валюті, що зараз дуже 
важливо, то ви маєте право на реструктуризацію. Якщо закон буде прийнятий, 
то ця реструктуризація буде обов’язковою для банків. Багато банків погоджуються 
на те, що це треба робити. Раніше ми спостерігали, що банківська спільнота дуже 
опиралася прийняттю такого закону. Якщо цей законопроект буде ухвалено і 
підписано Президентом, достатньо буде вашої заяви про те, що ви хочете, щоб 
вам провели реструктуризацію, і у банку не буде права вам відмовити. Зараз 

1 Закон «Про реструктуризацію зобов’язань за кредитами в іноземній валюті» було прийнято Верховною 
Радою 2 липня 2015 року, проте згодом парламент не зміг подолати вето Президента, внаслідок чого 27 
січня 2016 року цей Закон було скасовано.
2 Імовірно, йдеться про проект Закону «Про реструктуризацію зобов’язань громадян України за кредитами 
в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла» від 17 червня 2016 року № 4004-д. Станом 
на вересень 2018 року цей проект ще не був розглянутий Верховною Радою.
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ми говоримо про «тіло кредиту». Ви і сьогодні можете звернутися до банку з 
пропозицією провести реструктуризацію. Реструктуризація – це, простими 
словами, перегляд раніше підписаних умов договору. Вона може бути в різ-
них видах – заміна іноземної валюти на національну за курсом, про який ви 
домовляєтеся з банком; це може бути збільшення строку повернення кредиту 
і за рахунок цього зменшення щомісячних платежів; може бути часткове про-
щення кредиту, якщо ви погашаєте достроково якусь певну частину; кредитні 
канікули. Для військовослужбовців я би радила цей спосіб обирати. Тобто, на час 
вашого перебування в зоні АТО всі ваші виплати будуть заморожені без будь-
яких штрафних санкцій. Але важливо не забувати про правила математики, 
не підписувати додаткові угоди. Перш, ніж підписувати те, що вам пропонує 
банк, не поспішайте погоджуватися. Ви можете самі банку пропонувати свої 
умови. Але ви повинні обґрунтувати, чому ви раніше могли виконувати договорні 
зобов’язання, а тепер не можете. Що стосується судової практики, зміна курсу 
гривні до іноземної валюти – це, на жаль, не вважається судами тією поважною 
причиною, яка дозволяє реструктуризовувати кредити без згоди банку. У вас 
мають бути додаткові аргументи – втрата роботи або зменшення заробітної плати, 
несення військової служби, погіршення здоров’я. Особливо це стосується тих 
бійців, які отримали поранення, що вимагає тривалого лікування. Це все треба 
зазначати, і моя порада – не ховайтеся, продовжуйте спілкування з банком, і 
все обов’язково в письмовому вигляді. Дуже часто до нас звертаються бійці, які 
говорять: «Ми занесли всі документи, а нам продовжують нараховувати». Коли 
ми починаємо розбиратися, яким чином заносили ці документи, виявляється, 
що ніяких реєстрацій не було, просто віддавали документи в руки. А потім 
для суду, для державних органів ми не зможемо довести факт звернення, 
передачі. Тому наголошую, якщо ви звертаєтеся до банку, вимагайте, щоб 
на вашому примірнику, на копії документа, який ви подаєте, банк поставив 
позначку про те, що у вас ці документи прийняли. Причому бажано, щоб це 
була печатка відділення, а не просто підпис якоїсь особи. Якщо у вас кредит 
в іноземній валюті, у нас діє закон про мораторій на звернення стягнення 
на заставлене майно, за валютними кредитами3. Це означає, якщо ви брали 
кредит у валюті і на нього придбавали це житло, то на сьогодні діє заборона. 
Тобто, банк не може у вас забрати це ваше житло за борги, навіть якщо вони 
у вас існують. Багато людей сприйняло цей закон як звільнення, як подарунок 
долі, але це не означає, що ви можете нічого не сплачувати, і банк з вами нічого 
зробити не зможе. Насправді це не так. Мораторій – це тимчасове обмеження, це 
не означає заборону, прощення ваших боргів. Ми маємо розуміти: якщо ви брали 
кредит, ви його повинні повертати. У якому вигляді – це вже питання для дискусії, 
але повертати потрібно. І до питання судової практики: зараз Верховний Суд 
висловився з цього приводу4, що банк не може виконати рішення про звернення 
стягнення на ваше майно, але це не означає, що суд не може приймати таких 
рішень. Тобто, якщо ви не виконуєте свої кредитні зобов’язання, банк все одно 
звертається до суду, отримує позитивне рішення, в якому зазначено звернути 

3 Ідеться про Закон від 3 червня 2014 року «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого 
як забезпечення кредитів в іноземній валюті».
4 Імовірно, йдеться про Постанову Верховного Суду України від 23 січня 2018 року справа № 316/3022/14-ц, 
провадження № 61-1838св17.
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стягнення на вашу квартиру. І далі воно просто зависає на стадії виконання, 
тому що є пряма заборона закону поки що фізично їх забирати. Але цей закон 
буде діяти тільки до того моменту, поки Верховна Рада не ухвалить оцей спе-
ціальний закон про реструктуризацію. Тобто, це взаємопов’язані процеси. Як 
тільки Верховна Рада ухвалює закон про реструктуризацію, одразу автоматично 
знімається мораторій. І це означає, що всі ті виконавчі листи, які отримав банк 
зараз, на підставі рішень суду, підуть на виконання до виконавчої служби, і 
у вас фактично, будуть забирати ці квартири.

Лариса Денисенко: Ми більше обговорюємо іпотеку на житло, якщо гово-
рити про кредити, які мали бійці (в минулому – цивільні) на розвиток бізнесу 
або автомобіль. Чи є якісь загальні правила для всіх кредитів, чи все-таки це 
відрізняється?

Марина Саєнко: Зараз все більш зосереджено навколо валютних кре-
дитів на житло, але якщо ви, наприклад, проживали в зоні АТО і там брали 
кредит на ведення бізнесу, то ці вимоги щодо штрафних санкцій і обмеження 
відсотків на вас також поширюються. Незалежно від того, чи є ви військовос-
лужбовцем, чи несете ви зараз службу в АТО, чи ні. Якщо ви там реєстрували 
цей бізнес і, зрозуміло, що у вас зараз немає можливості продовжувати його 
вести, то ці пільги також застосовуються. Є, звичайно, певні юридичні колізії, 
тому що постановою Кабінету Міністрів було визначено перелік населених 
пунктів, у яких проводиться АТО, а потім дія цієї постанови була призупинена1. 
Взамін нічого прийнято не було. Можна відмовляти у пільгах, посилаючись 
на те, що немає доказів, що цей населений пункт належить до зони АТО.

Лариса Денисенко: Але існує формальна і виправдана для такої поведінки 
підстава, що немає спеціалізованого нормативного акта.

Марина Саєнко: Вона не зовсім виправдана. Якщо мова йтиме про судо-
вий розгляд, то Європейський суд з прав людини завжди наголошує на тому, 
що рішення має ґрунтуватися не тільки на принципах законності, але й на прин-
ципах справедливості. На жаль, більшість рішень українських судів ґрунтується 
на принципах законності.

Лариса Денисенко: Стосовно депозитів, чи існують які-небудь правила 
або пастки в цьому питанні, і якщо існують, як з них виходити?

Марина Саєнко: Для військовослужбовців питання депозитів не має 
ніяких особливостей. На них поширюються ті ж норми, що і на всіх громадян 
України. Треба слідкувати, чи немає проблем з платоспроможністю банку. Якщо 
у вас просто поточний рахунок відкритий в банку або якщо у вас депозит і 
він закінчився до моменту введення тимчасової адміністрації, навіть якщо ви 
ще не встигли гроші забрати, то для вас запровадження цієї адміністрації нічим 
не загрожує, якщо у вас сума до 200 тисяч гривень. Слідкуйте за сайтом Фонду 
гарантування вкладів, там будуть повідомлення, з якого часу і на який період 
запроваджено цю адміністрацію. Пізніше з’являється повідомлення, через 
який банк будуть здійснюватися виплати. Ви маєте бути включені до переліку 
вкладників, яким треба зробити виплати. Якщо у вас депозит ще не закінчився 
на момент запровадження тимчасової адміністрації це означає, що на вас 
поширюється дія мораторію – тимчасова заборона на повернення коштів. Ви 

1 Ідеться про розпорядження Кабінету Міністрів від 30 жовтня 2014 р. № 1053-р.
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маєте чекати, коли тимчасова адміністрація закінчить роботу. Далі відбудеться 
ліквідація банку. Коли починається процедура ліквідації банку, у вас є місяць 
для того, щоб задовольнити свої вимоги. Якщо ви вчасно не заявите про себе, 
ваші вимоги будуть вважатися погашеними. Дуже важливо слідкувати, щоб 
не пропустити цей місяць. Слідкуйте за інформацією на сайті. Коли до вас дійде 
черга про задоволення вимог, то ви отримаєте свої кошти, але в тому випадку, 
якщо у банку буде достатньо майна для того, щоб вам виплатити ці кошти. 
На жаль, більшість власників банків виводять всі активи в офшорні зони тощо.

Лариса Денисенко: Якщо людина ніде не переховується, але вона внаслідок 
отриманих травм і поранень є вже інвалідом і не здатна працювати на тому рівні, 
як до поранення, що в таких випадках робити? Борги ж накопичуються і висять.

Марина Саєнко: Це поважні причини, треба звертатися до банку, заявляти, 
що змінилися обставини, з об’єктивних причин ви не можете на них впливати. 
Давати докази, надавати довідку про присвоєння інвалідності, довідку про доходи, 
якщо доходи змінилися – тобто всі ті причини, що будуть спонукати банк йти 
на поступки. Це показує, що позичальник добросовісний, він хоче виконувати 
зобов’язання, але з певних причин не може. Ще можна запропонувати банку 
свій варіант вирішення проблеми. Банк буде розглядати ці питання. Коли ви 
даєте докази, що у вас змінилася ситуація, все це впливає на те, що банк йде 
назустріч позичальнику.

Лариса Денисенко: Дякую, Марино. Я прощаюся зі слухачами. Нагадую, 
що в ефірі «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. Сьогодні з адвокаткою 
Мариною Саєнко ми обговорювали питання фінансових зобов’язань, і зокрема, 
фінансових зобов’язань, пов’язаних із тим, що Україна вже понад рік перебуває 
у стані військового конфлікту. Почувайтеся захищеними!
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Нова професія та навчання – можливості для соціальної 
адаптації учасників АТО
17 грудня 2015 року

Лариса Денсенко: Вітаю слухачів «Громадського радіо». 
В ефірі «Ген справедливості», з вами Лариса Денисенко. 
Ми продовжуємо цикл програм, присвячених юридичним 
питанням, які виникають з того часу, як в Україні почався 
збройний конфлікт. Я вітаю в студії Оксану Воропай – коорди-
наторку проекту «Воїну – гідна праця» громадської організації 
«Центр зайнятості вільних людей». Ми будемо говорити 
про те, які можливості змінити професію або навчитися 
чомусь є у наших воїнів. Якщо говорити про спектр проектів, 
або про можливості, які надає держава, можете назвати 

проекти, які є успішними, а які не працюють?
Оксана Воропай: Що стосується соціальної адаптації ветеранів АТО, 

то ще в березні Кабінетом Міністрів було затверджено розпорядження про соці-
альну адаптацію учасників АТО, яке включає в себе і медичну, і психологічну 
реабілітацію1. Також і професійну реабілітацію. Але до сьогодні, на жаль, фак-
тично працює лише санаторно-курортне лікування. І я знаю позитивні зрушення 
у сфері психологічної реабілітації. Що стосується професійної –державні кошти 
на перекваліфікацію учасників АТО виділені, але на жаль, до сьогодні ще не про-
ведений тендер. І курси не діють.

Лариса Денисенко: Я знаю про два приклади своїх друзів, які отримали 
можливість навчатися на юридичному факультеті Київського національного 
університету імені ТарасаШевченка. У них були пільгові умови вступу. Одному 
це сподобалося, і він вчиться, іншому це не сподобалося, і він хотів продовжу-
вати саме військову кар’єру, але, на жаль, йому таких можливостей не надали. 
Скажіть, чи існують проекти саме освітні, задля того, щоб людина набула вищу 
освіту, якщо їй потрібно, або перекваліфікувалася та отримала інші знання? 
Я знаю, що і у вас є проекти, навіть хвилі, які спрямовані на освіту. Можете 
детальніше про це розказати?

Оксана Воропай: У нас є власна програма навчання та розвитку. Ця про-
грама діє для переселенців і учасників АТО. Ми в цьому вбачаємо свою певну 
місію, тому що вони навчаються разом, і, як показує досвід, в цьому немає 
нічого страшного. Миротворча місія, налагодження діалогу. Що включає в себе 
програма навчання та розвитку? Перше – хвилі навчання. Це курси менеджерів 
з продажу, школа рекрутингу (HR), SMM (просування товарів, послуг, проектів 
в соціальних мережах), а також СЕО (просування товарів в інтернет-мережах). 
Це кілька професій, які дають можливість заробляти дистанційно.

Лариса Денисенко: А хто ваші тренери і вчителі?
Оксана Воропай: Це досвідчені тренери з гарним рейтингом, всі вони 

працюють на волонтерських засадах. Як і наш проект. У нас є ще майстер-класи 

1 Ідеться про Порядок організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції 
та постраждалих учасників Революції Гідності, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 21 червня 
2017 р. № 432.
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і тренінги, які можуть бути одноразовими. Наприклад, як писати резюме 
та шукати роботу в сьогоднішніх умовах. Або як пройти співбесіду. Або школа 
ораторської майстерності – як себе подати і презентувати.

Лариса Денисенко: Вже 9 хвиля, є напевно якийсь фідбек, люди розповідають 
наскільки допомогли ці курси, і наскільки вони вже володіють майстерністю 
стосовно тих самих запроваджень методики продажів в інтернеті? Або, можливо, 
хтось вже започаткував свій бізнес відповідно до цих курсів, які проходив? Є 
якісь відгуки від людей, які навчалися і, зрештою, вже працюють?

Оксана Воропай: Кількість бажаючих, як тільки ми оголошуємо наступну 
хвилю навчання, дуже велика. Працюють відгуки тих, хто пройшов ці хвилі. 
На курси SMM ми навіть вимушені через кілька днів закривати анкету, бо дуже 
багато бажаючих взяти в них участь.

Лариса Денисенко: А як ви взагалі оперуєте цифрами? Ви говорите, 
що попит дуже великий, а як формуються групи і як все це власне відбувається?

Оксана Воропай: Ми розміщуємо оголошення на наших сторінках у соцме-
режах, де пропонуємо заповнити анкету. Один із пунктів може бути, наприклад, 
«яка ваша мотивація», аби бачити, що людина дійсно мотивована, оскільки всі 
курси безкоштовні. У плані навчання і кількості людей, які зголошуються на ці 
хвилі, активність ветеранів АТО значно менша. З ними ми працюємо більш 
активно, щоб заохочувати їх до цього навчання, і допомогти їм визначити, чого 
вони хочуть. Адже коли вони приходять, то дуже часто не знають, ким вони 
хочуть бути. Багато з них не хочуть бути тим, ким були до цього. Крім наших 
курсів, у нас ще є партнерські організації, приватні, ліцензовані курси. І якщо 
ветеран приходить до нас з чіткою метою, то ми шукаємо серед приватних 
курсів. До цього моменту бізнесмени йшли нам на зустріч і брали ветеранів 
на курси безкоштовно. Так, у нас працює школа масажистів, є комп’ютерні 
курси, тестування програмного забезпечення, школа кухарів.

Лариса Денисенко: Школа кухарів дає гарний результат. Можна пригадати 
піцерію «Pizza Veterano», яка нещодавно відкрилася в Києві.

Оксана Воропай: У них зараз абсолютний аншлаг. Один з учасників нашого 
проекту працевлаштувався до них і дуже задоволений. Обсяги у них доволі 
великі.

Лариса Денисенко: Я так розумію, що це саме допомога кухарів, щоб 
людей навчити відкривати свій маленький бізнес, можливо, ресторан. Зрештою, 
навчитися готувати. Які прикладні проекти ще є? Бо комп’ютерних курсів зараз 
багато. Мені здається, прикладна робота може бути цікавою, щоб зрозуміти, 
що ти вмієш робити руками. Прорахувати успішність свого бізнесу і щось таке 
започаткувати.

Оксана Воропай: У нас є ще такий проект, називається «Соціальний біз-
нес-інкубатор», де навчання триває близько півроку. Зараз проходить перший 
етап цього проекту і набір на наступний. До 27 грудня ми будемо приймати 
заявки. Але там серйозний відбір, люди представляють бізнес-проекти. Місяць 
інтенсивного навчання. На виході – розроблений бізнес-план і протягом пів-
року реалізація проекту за менторської підтримки бізнесменів. До першого 
проекту нам навіть вдалося залучити кілька грантів на перші три місця. Як раз 



Ген справедливості

270

там переміг ветеран АТО з проектом серветок для чищення зброї. Він виграв 
грант на просування цієї ідеї.

Лариса Денисенко: Чим ветерани хочуть займатися?
Оксана Воропай: Один із висновків, що ми зробили, – ветерани хочуть 

робити щось, що пов’язано з допомогою своїм, ветеранам, хлопцям, які ще на вій-
ні. Багато хлопців, які хочуть бути юристами, щоб захищати права ветеранів. 
Психологами хочуть бути ті, кому допомогли психологи. Є волонтери, які готові 
надавати допомогу щодо складання іспитів для вступу у ВНЗ. Інша важлива 
тенденція для них – бути серед своїх, тому проект «Pizza Veterano» є настільки 
успішним. Вони працюють там разом і відчувають себе комфортно. Їм не потрібно 
в новому колективі адаптуватися. Хлопці, за якими навіть збереглися робочі 
місця, приходять на гарні посади і відчувають там себе чужими. Великий попит 
на відкриття власної справи, але не всі уявляють що це таке. «Соціальний 
бізнес-інкубатор» спрямовано на тих, хто вже чітко має бізнес-ідею і уявляє, 
що це таке. Є у нас ще курси підприємництва, які в цілому показують, що таке 
підприємництво. Бізнес – це і невеличкий магазинчик чи взуттєва майстерня, і 
мережа ресторанів – теж бізнес. Допомогти людині розібратися в цьому – одне 
з наших завдань.

Лариса Денисенко: Коли люди записуються на курси, ви робите якийсь 
відбір?

Оксана Воропай: Ми проводимо відбір. На бізнес-інкубатор подали більше 
300 заявок, і ми відібрали тільки 20-25. Відбір проводиться. Бо інколи люди 
кидають, чи не роблять завдання. Там серйозне навантаження, і треба розу-
міти, що це важка праця, домашні завдання, для опрацювання яких потрібно 
кілька днів.

Лариса Денисенко: А після завершення курсів людина отримує всі знання, 
щоб започаткувати свій бізнес. Стосовно того, як людина проходить курси, 
умовно, по ІТ чи рекрутингу, ви надаєте якийсь сертифікат і що він важить 
для працедавця?

Оксана Воропай: Ми надаємо сертифікат нашої організації. Щодо партнер-
ських курсів, вони завжди ліцензовані, де навіть видається ліцензія, наприклад, 
масажиста. Цей сертифікат, я думаю, важливий, оскільки до нас звертаються 
і за рекомендаціями для роботодавців. Наша організація працює вже більше 
року, допомагає у працевлаштуванні. Спочатку майданівцям допомагали, потім 
переселенцям і зараз учасникам АТО. Ми дуже активно працюємо з роботодавцем, 
бо ситуація на ринку праці дуже складна. На одну вакансію, в середньому, 10 
резюме. Конкуренція дуже висока. Тому ми виконуємо функцію посередників, 
працюємо з НR-менеджерами великих компаній і проводимо перші співбесіди 
з нашими шукачами. Ми для роботодавця є гарантією, що до них приходить 
кваліфікований кандидат, і вони розглядають його резюме у першу чергу. 
Ще є така тенденція, що ветерани АТО, коли повертаються, хочуть змінити 
свою професію, але не знають, чим би вони хотіли займатися. У нас є так зване 
кар’єрне консультування. Ми запрошуємо досвідчених НR-ів, які проводять 
індивідуальні консультації. Є тести професійної орієнтації, які допомагають 
визначити сильні та слабкі сторони людини і допомогти визначитися, чим вона 
може і хоче займатися. Це може бути формування кар’єрного плану. Для того, 
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щоб знати мету людини, ми контактуємо з хлопцями доволі часто. Ставимо такі 
елементарні питання: чим вони в дитинстві захоплювалися, що їм приносить 
задоволення робити зараз. Намагаємось ухопитися за цю ниточку, підібрати 
якісь курси, щоб вони спробували себе. І успішно знаходили себе у професії.

Лариса Денисенко: Дякую, Оксано. Нагадую слухачам «Громадського 
радіо», що в ефірі була програма «Ген справедливості». Гість програми – Оксана 
Воропай, координаторка проекту «Воїну – гідна праця» Громадського об’єд-
нання «Центр зайнятості вільних людей». Вона розповідала про проекти, які 
запроваджуються центром, що спрямовані на перекваліфікацію, зміну квалі-
фікації, точок орієнтації, аби людина, яка повернулася із зони АТО, зрештою, 
отримала гідну працю.
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Право військовослужбовців на належні медичні 
послуги
24 грудня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо», з вами Лариса Денисенко і «Ген справедливості». Ми 
продовжуємо цикл програм, присвячених різноманітним 
видам правової допомоги військовим АТО і членам їх родин. 
Сьогодні ми будемо говорити про медичні проблеми. Я вітаю 
в студії Олександра Литвиненка, юриста, правозахисника, 
представника «Юридичної сотні». Вітаю, Олександре. Які 
є законодавчі можливості для ветеранів АТО отримати 
медичну допомогу, а де вони пробуксовують? У зв’язку з 
чим проблеми виникають?

Олександр Литвиненко: На сьогодні законодавчо вирішено багато питань 
і заповнено ті прогалини, які існували рік тому. Перший закон, яким ми кори-
стуємось, це закон «Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту». Він 
прийнятий ще 1993 року і працює сьогодні. Якщо коротко, то це стаття 12. Також 
є Постанова Верховної Ради від 29 травня 2014 року № 1286, вона стосується 
саме військовослужбовців і осіб рядового складу, які отримали поранення, 
контузії й інші ушкодження здоров’я1. Можна виокремити постанову Кабінету 
Міністрів від 31 березня 2015 року № 2002, що стосується придбання путівок 
санаторно-курортного лікування особам, які брали участь в АТО, а також членам 
їх сімей. Це базові закони і підзаконні акти.

Лариса Денисенко: Якщо розкрити детальніше зміст статті 12 базового 
закону, про що він свідчить?

Олександр Литвиненко: Стаття 12 є ключовою. Усі особи повинні знати свої 
права – це найголовніше, бо багато людей звертаються до нас, навіть не про-
читавши цей закон. Якщо тезисно зауважити щодо медичного обслуговування, 
то можна зі статті виокремити безкоштовне одержання ліків саме у державних 
закладах (це відноситься саме до державного сектору економіки). Ще учасники 
АТО і бойових дій мають знати, що у них має бути реєстрація постійного місця 
проживання. Якщо це тимчасові переселенці, то вони повинні стати на облік, 
у них має бути тимчасова реєстрація (бо людина закріплюється за медичним 
закладом за місцем реєстрації). І бюджетний кошт залучається саме з цього 
місцевого бюджету, тому це важливо. Така послуга, як безкоштовне зубопро-
тезування дійсно діє, але якщо діяти саме за всіма правилами і принципами. 
Ще першочергове обслуговування в медичних закладах і аптеках, першочергова 
госпіталізація. Учасник бойових дій має на це право згідно із законом. При виході 
на пенсію військовослужбовця він має право на безкоштовне користування тими 
медичними закладами, якими він користувався при проходженні військової 

1 «Про забезпечення належним медичним обслуговуванням військовослужбовців та осіб рядового і 
начальницького складу, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час проведення 
антитерористичної операції на сході України».
2 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення 
постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції санаторно-курортним 
лікуванням».
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служби. Про санаторно-курортне лікування в законі сказано: один раз на два 
роки, але на практиці – один раз на рік по мірі надходження путівок. Ми розумі-
ємо, що все це залежить від фінансування, але це вже інші питання. Люди мають 
знати свої права і апелювати саме до конкретних норм, статей або пунктів.

Лариса Денисенко: Якщо уявити алгоритм звернення до районної полі-
клініки або щодо госпіталізації до районної лікарні – які документи людина 
має принести? І так само припустимо, коли госпіталізація і людину везуть 
до районної лікарні, де можуть пропонувати платні послуги. Який ти маєш 
підготувати пакет документів, щоб, власне, підтвердити те, що ти маєш право 
отримувати ці послуги безкоштовно?

Олександр Литвиненко: Потрібно мати паспорт громадянина України, 
оригінал посвідчення УБД. У так званих добровольців і резервістів з цим 
виникають проблеми. Вони мають довідки, але це не є документом, що має 
серійний номер. Такі довідки не дають підстави для отримання безкоштовної 
державної медичної допомоги. Якщо людина звернулася до поліклініки за адре-
сою, то на практиці їй пропонують так звані благодійні внески. Треба розуміти, 
що благодійний внесок – добровільний. Ви не зобов’язані його платити.

Лариса Денисенко: Дуже часто благодійний внесок – плата за операцію, 
так відбувається в усіх медичних закладах Києва.

Олександр Литвиненко: Медичні працівники користуються невідкладною 
ситуацією, що склалася навколо здоров’я, коли людям нікуди діватися. Але якщо 
у вас штатна ситуація, то треба звертатися, щоб вам давали письмову відповідь 
щодо надання необхідної благодійної допомоги. Але, як правило, медичні 
працівники не оформлюють такі документи, бо розуміють, що це незаконно.

Лариса Денисенко: Коли людина потребує прицільного і системно-
го лікування, якщо після демобілізації у людини знайшли важку хворобу, 
наприклад, злоякісну пухлину, що потребує довгого і ретельного лікування, 
наскільки виправдано сподіватись, що за це лікування буде нести фінансову 
відповідальність держава?

Олександр Литвиненко: Повинно бути чітко зазначено, що це захворю-
вання виникло після проходження військової служби, наприклад, на Сході 
України. З онкологією так не вийде. Якщо немає причиново-наслідкового зв’язку 
між проходженням і отриманням цього захворювання саме в цей період, і це 
не зафіксовано документально, то тут важко розраховувати на дороге лікування. 
Базові послуги вам нададуть, але не фундаментальні.

Лариса Денисенко: Якщо продовжувати нашу розмову стосовно того, які 
хвороби покриваються безоплатною медичною допомогою, гарантованою дер-
жавою, а які – ні. Я часто спілкуюся з ветеранами, вони говорять про те, що під 
час проходження служби виникають проблеми, які не викликані пораненням, 
але, припустимо, не дуже регулярним харчуванням (так, можуть загостритися, 
наприклад, гастрити), а це також потребує лікування. Чи захворювання хребта, 
які виникають від носіння важкого бронежилета. Можна якось довести, що такі 
системні хвороби все-таки загострилися через службу в АТО, щоб держава 
забезпечила хоча б МРТ, яке є доволі затратним?

Олександр Литвиненко: Можу навести приклад. Звернулася жінка. Хочу 
зазначити, що в більшості випадків жінки військових стають трошки бухгалтерами, 
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юристами і менеджерами, бо беруть на себе всю адміністративну тяганину. 
Вона приходить у соцзахист і каже, що хоче отримати одноразову допомогу 
по закону. Їй зразу дають якусь постанову1, і кажуть, що згідно з цією постановою 
вона повинна надати оригінал посвідчення УБД. Вона звертається, ми розби-
раємося. Їй, виявляється, дали постанову щодо порядку саме отримання цього 
свідоцтва, але не порядку отримання одноразової допомоги2. Ми розібралися, 
вона через тиждень пішла, показала, що цей порядок регулює інше питання, і 
у неї прийняли всі документи. Вони зрозуміли, що фахівець попрацював з нею, і 
дали зелене світло. Щодо хронічних захворювань. Самостійно це важко зробити, 
треба залучати фахівця. Фахівець одразу скаже, які вам потрібні документи і 
як їх отримати. Самому юридично і бюрократично боротися з цією машиною 
і доводити, що загострення хронічного захворювання сталося саме в період 
проходження служби – дуже важко. Існують ті чи інші норми, які та ж сама 
лікарська комісія може кваліфікувати як загострення хронічного захворювання 
і як загострення, яке виникло внаслідок проходження служби. Додавання цих 
двох-трьох слів кардинально змінює ситуацію на користь військовослужбовців.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про протезування, чи виникають 
проблеми пов’язані з цим. Чи це залагоджено практикою?

Олександр Литвиненко: Це питання, в принципі, відлагоджено і надається 
своєчасна допомога. Протезування закріплено законодавчо, підтверджено 
підзаконними актами.

Лариса Денисенко: А чи виникають проблеми пов’язані з призначенням 
інвалідності?

Олександр Литвиненко: Тут більш бюрократична процедура, яку ти 
повинен пройти. Більше виникає питань щодо щорічного підтвердження. Ми 
знаємо, що у нас не відростають кінцівки, то який сенс у цьому щорічному 
проходженні? Потрібно вносити відповідні зміни до законодавства.

Лариса Денисенко: Однозначно потрібно, і це стосується не тільки вете-
ранів АТО, а й дуже багатьох людей. Я б хотіла повернутися до питання надання 
санаторно-курортного лікування. Яка там процедура? До кого треба зверта-
тися, які документи приносити? Чи є різниця стосовно санаторно-курортного 
лікування, яке призначається бійцю, і якою є процедура, що дозволяє родині 
користуватися цією послугою?

Олександр Литвиненко: Учасник бойових дій або члени його родини 
за місцем своєї реєстрації звертаються до органів соцзабезпечення і нада-
ють такі оригінали документів: паспорт, посвідчення УБД, медичну довідку 
за формою 070/о. Ця довідка отримується в лікувальній установі за місцем 
проживання або реєстрації особи. Там збирається санаторно-курортна комісія, 
яка визначає необхідність цієї путівки для особи або члена сім’ї. Раз на два роки 

1 Постанова Кабінету Міністрів від 20 серпня 2014 р. № 413 «Про затвердження Порядку надання та поз-
бавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи 
у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення».
2 Ідеться про постанову Кабінету Міністрів від 25 грудня 2013 р. № 975 «Про затвердження Порядку при-
значення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати 
працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, 
які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому 
резерві».
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людина має право її отримати. У законі пописано, в принципі, на скільки днів 
надається путівка для учасників бойових дій (18-24 днів). Але в законі є цікава 
приписка – якщо є в наявності ці путівки і у порядку черги. Тобто, держбюджет 
повинен перерахувати на соцзабезпечення ці гроші, і є певна черга. Це питання 
регулює постанова Кабінету Міністрів від 31 березня 2015 року № 200. Вона 
чинна з 18 квітня 2015 року.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про проблеми, які залишаються 
невирішеними, Ви можете окреслити коло цих проблем?

Олександр Литвиненко: Це так зване відшкодування за лікування, або за те 
саме санаторно-курортне оздоровлення. Коли особа обирає зручну для себе 
лікувальну установу, навіть приватну, і нема чіткого механізму, де прописано, які 
суми і алгоритми цього відшкодування (відшкодування здійснюється на картку 
або на руки?). Немає алгоритму, щоб не було виконання якихось планів між медич-
ним закладом і бюджетом. Щоб особа могла більш вільно себе почувати. І, 
звичайно, люди теж не повинні зловживати цими правами.

Лариса Денисенко: А як це можна вирішити?
Олександр Литвиненко: У законі повинно бути таке формулювання: від-

шкодування реалізується через порядок, затверджений Кабінетом Міністрів. 
У порядку все має бути чітко розписано, адже його Кабмін приймає, виходячи 
саме з тих реалій, які є сьогодні.

Лариса Денисенко: А чи є судова практика, яка б торкалася оцих медичних 
проблем, що ми з вами обговорюємо?

Олександр Литвиненко: Практика звичайно є, але ми намагаємось вирі-
шувати ці питання в досудовому порядку. А коли вже дійсно виникає якась 
проблема, наприклад, щодо надання свідоцтва або відсутність певних докумен-
тів, які підтверджують, що особа проходила службу у цьому регіоні – у цьому є 
практичний досвід. А щодо медичних, то це якщо дійсно поставлений завідомо 
неправильний діагноз. Але таке не так часто і трапляється.

Лариса Денисенко: Основне, що залишилось вирішити, це фінансовий 
порядок, щоб ці права були фінансово забезпечені.

Олександр Литвиненко: Якщо глобально дивитися – дійсно, щоб виділялося 
фінансування саме на цю верству населення. Небагато людей дійсно отримують 
допомогу. Якщо сказати, що за рік пройшли реабілітацію 146 військових Нацгвар-
діі – це дуже мало. Адже ми знаємо, що військовослужбовців тисячі. Протезовано 
10 військовослужбовців, а їх має бути більше, тому тут проблема більш глобальна. 
Фінансування з року в рік зменшується. Алгоритми і механізми є, а прийняти 
відповідні постанови не займає багато часу.

Лариса Денисенко: Дякую, Олександре, за цю розмову. Нагадую слухачам 
«Громадського радіо», що про медичні проблеми, з якими стикаються ветерани 
АТО і члени їхніх родин, ми говорили сьогодні з юристом, правозахисником, 
представником «Юридичної сотні» Олександром Литвиненком. Почувайтеся 
захищеними!
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Соціальні  гарантії учасникам АТО: що є, і що потрібно 
удосконалювати
31 грудня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі програма «Ген справедливості», з вами Лариса 
Денисенко. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених 
питанням, які виникли у зв’язку з тим, що Україна пере-
буває у військовому конфлікті з Російською Федерацією. 
Сьогодні ми будемо говорити про роботу на перспективу. 
Гість програми – Антон Колумбет, координатор Київської 
міської спілки ветеранів АТО. Вітаю, Антоне. У нас це вже 11 
програма з циклу. Які проблеми переходять у 2016 рік, і 
зрештою, хто, що і на якому рівні може зробити з ними, 

аби вирівняти ситуацію?
Антон Колумбет: Усі соціальні гарантії для учасників АТО умовно роз-

поділяються на дві частини – пільги, які надаються державою (які прописані 
в законах), і пільги, які надаються місцевим бюджетом, які прописані в постановах 
місцевої влади. З тими питаннями, які надає місцева влада, в кожній області 
своя специфіка. Десь місцева влада дає пільгу на освіту, десь на отримання 
земельних ділянок. Місцева громада вирішує їх на місці. З тією частиною, яка 
надається державою і державним бюджетом, ситуація погана, тому що законо-
давство в нас не змінювалося уже давно. Головний закон, це Закон «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», яким прописані головні пільги 
учасників АТО. Він суто декларативний, більшість його положень в наш час 
виконати неможливо, бо писався він в 60-ті роки ХХ сторіччя. І навіть там, де 
він виписаний більш-менш конкретно і підходить під сучасні реалії, процедури 
не виписані. Цей закон треба змінювати.

Лариса Денисенко: А ви бачите якихось партнерів серед суб’єктів законо-
давчої ініціативи? Вийти на президента, чи народного депутата, щоб вирішити 
хоч якісь проблеми саме на законодавчому рівні?

Антон Колумбет: Спроби відбувалися. Ми шукали і народних депутатів, 
які б могли власноруч внести цю ініціативу, але законодавча влада неприязно 
ставиться до законодавчої ініціативи, яка йде знизу, з громади – ось у чому 
проблема. Коли новація починає проходити комітети, комісії, то цю ініціативу 
плюндрують так, що вона не схожа на те, чим мала бути. Або взагалі не при-
ймають. Ми руки, звісно, не опускаємо, робота ця проводиться, але мені 
ще інколи здається, що, можливо, наша помилка як громадськості в тому, що ми 
не об’єднали свої зусилля. Досі немає єдиного органу громадської ініціативи, 
який би міг групувати всі ці законодавчі ініціативи, далі їх супроводжувати 
у Верховну Раду чи Кабінет Міністрів. Є декілька таких об’єднань, але наразі 
результатів ми не маємо.

Лариса Денисенко: А які тоді точкові проблеми, котрі треба було б вирі-
шити в першу чергу?

Антон Колумбет: Перш за все – багатостраждальний статус учасника 
бойових дій. Наразі існує дієвий механізм щодо надання добровольцю статусу 
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УБД, який виконував бойові завдання у складі певних підрозділів. Але, знову ж 
таки, коли прописували зміни до 413 постанови Кабінету Міністрів, яка визначає 
статус і порядок надання1, звідти викреслили дуже важливий, на мою думку, 
пункт щодо зобов’язання командира військової частини проводити службове 
розслідування. Я можу дуже коротко пояснити, в чому справа. Наприклад, є 
громадянин України, який влітку 2014 року за покликом серця пішов захищати 
Батьківщину, скажімо, у складі якогось добровольчого підрозділу. Два, три місяці 
він воював, потім отримав поранення, був відправлений до шпиталю, потім 
в АТО не повертався. Наразі цей добровольчий підрозділ або влитий до лав 
МВС, або до складу ЗСУ. І от коли цей громадянин звертається до штабу своєї 
військової частини з проханням допомогти зі статусом, то зазвичай ситуація 
складається така: командир там вже інший, товаришів по службі там вже немає, 
пройшло два роки і займатися цим нудним питанням документального забез-
печення людини, чий внесок невідомий діючим військовослужбовцям, просто 
ніхто не хоче. А взагалі процедура дуже проста: командир військової частини 
призначає службове розслідування, наприклад, взяти пояснення тих людей, з 
якими цей доброволець виконував військові завдання. Вони підтверджують, 
що солдат був в АТО. Командир військової частини за результатом службово-
го розслідування видає наказ по стройовій частині, це дублюється наказом 
по сектору і далі відбувається стандартна процедура отримування статусу 
учасника бойових дій. Наразі механізм існує, але немає такого механізму, який 
би змусив командира цим займатися.

Друге питання – це те, що навіть прописане в законодавстві не викону-
ється. Наприклад, медичне забезпечення. Законом гарантовано безкоштовне 
якісне медичне обслуговування учасників бойових дій у всіх органах охорони 
здоров’я, підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я. Але, по факту, 
цього не відбувається. Маємо розуміти, що в людини, яка перебуває в зоні АТО 
близько року, виникають проблеми зі здоров’ям. Це не завжди поранення, але 
проблеми неминучі. Вже є хвиля звернень, пошуків якихось лікувань і знову ж 
таки, все це робиться громадою, волонтерами. Середній вік учасника АТО – 40 
років, у такому віці дуже важко носити бронежилет, шолом, і тому суглоби – це 
болюча тема. Спати на землі – це також позначається на здоров’ї.

Лариса Денисенко: А якісь місцеві програми існують? Можливо, якісь 
місцеві ради зреагували на це, і хоча б будуть надаватися якісь ортопедичні 
послуги чи послуги хірургів, чи такого немає?

Антон Колумбет: Я знаю, що в Києві є програма «Турбота» – це програма з 
компенсації дороговартісного лікування та протезування. Логіка її надзвичайно 
благородна. Наприклад, я учасник АТО, звільнився з армії, минув рік і у мене 
виникли проблеми з коліном. Ця програма «Турбота» діє, на неї навіть кошти 
виділяються, але поки процедура не відпрацьована, то комісія не дуже активно 
схвалює ці компенсаційні виплати. І вони компенсаційні, тобто постфактум. Ти 
маєш лягти в інститут ортопедії, коліно збирають докупи, протез цього коліна 

1 Ідеться про постанову Кабінету Міністрів від 20 серпня 2014 р. № 413 «Про затвердження Порядку надання 
та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи 
у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення».
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теж десь треба знайти і потім, якщо є підтверджуюча документація про витрати, 
можна звертатися за цією програмою до Департаменту соціальної політики і є 
приклади, що компенсують. Але ж кошти для лікування та протезування спочатку 
треба десь взяти. Програмою прописано, що можна просто лягти до лікарні, і 
вони вже між собою самі розберуться, – але ось це не працює.

Лариса Денисенко: Якщо говорити взагалі про державні програми, то чи 
можна назвати ті, які працюють – соціальні, економічні. Чи є такі, що не працю-
ють? Я побачила проект державного бюджету на 2016 рік – там немає коштів 
на соціальну реабілітацію.

Антон Колумбет: Яка програма працює? Є така – це програма з санатор-
но-курортної реабілітації учасників АТО та членів їх сімей1. Вона працює, але 
не дуже добре. Вибір санаторіїв, до яких надаються путівки, – у хлопців є сер-
йозні питання щодо якості обслуговування і якості лікування у цих санаторіїв. 
Є така тенденція: якщо представники громадськості контролюють проведення 
тендеру, то все досить добре виходить; а якщо не контролюють, то у держави 
чомусь дуже погано виходить. От саме путівки для дорослих учасників АТО 
громадськість не контролювала, і, як наслідок, є дуже суперечливі щодо обслу-
говування санаторії, якими хлопці не задоволені. Але ця програма є, вона діє і 
будь-який учасник АТО може піти до місцевого управління соцзахисту населення, 
написати заяву на оздоровлення і отримати на 28 днів безкоштовну путівку 
до санаторію. Так само є путівки для дітей від 7 до 18 років, та путівки за схемою 
«мати + дитина» для дітей до 7 років. Ці тендери контролювала безпосередньо 
наша громадська організація. Ми дуже уважно за ними слідкували, навіть 
відправили свого спеціаліста, який поїхав до санаторію-переможця.

Лариса Денисенко: У мене подруга була здивована тим, що потрапила 
до цієї програми, її чоловік зараз на фронті. Це український письменник Артем 
Чех, вона теж письменниця Ірина Цілик. Вона якраз з малим була в Одесі за цією 
програмою і була надзвичайно здивована тим, що це можливо. Що є ще?

Антон Колумбет: А на цьому все. На жаль, ніщо більше, що надає нам 
держава, саме як програма якась, не працює. Перекваліфікація і працевлашту-
вання – повний провал. На перекваліфікацію були виділені колосальні кошти. 
По місту Києву, я знаю, що було реалізовано 0.

Лариса Денисенко: А де вони зависли? Можна дослідити? На наступний 
рік я теж не бачила коштів, які б виділялися на цей напрям. І до речі, програма 
санаторно-курортного лікування, судячи по цифрах, теж виходить на 0.

Антон Колумбет: Я, якщо чесно, ще бюджет не бачив. Сподіваюсь, що місцеві 
бюджети це перекриють. Де зависли кошти на перекваліфікацію – як завжди, 
процедура тендерів була дуже затягнутою, і, як наслідок, їх не проведено. Вони, 
здається, були проведені, але якось формально, і на них ніхто не з’явився. Тому 
перекваліфікація по місту Києву не працює.

Працевлаштування. Служба зайнятості працює у своєму звичному режимі. 
Ти можеш туди прийти, принести 25 кг довідок, потім вони всі ці довідки мають 
підтвердити. Є програма підтримки підприємництва щодо того, що учасник АТО 
може звернутися до центру зайнятості, пройти там навчання з основ бізнесу і 

1 Див. постанову Кабінету Міністрів від 27 квітня 2011 р. № 446 «Про затвердження Порядку забезпечення 
санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, 
ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей».
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навіть, якщо його бізнесплан пройде погодження комісії, отримати інвестицію. 
Цю допомогу по безробіттю за рік об’єднують в одну суму і тобі вручають. Але 
коштів на цю програму немає.

Лариса Денисенко: Щодо перекваліфікації, я бачила три позиції, які про-
понувала держава – це швея-мотористка, електрик і водій-навантажувач. Невже 
держава думає, що на ринку багато вільних місць саме за цією спеціалізацією 
і більш запропонувати нічого? Коли ви між собою із схлопцями говорите – 
на кого б вони хотіли вчитися?

Антон Колумбет: Ми збирали ці потреби і несли їх і до служби зайнято-
сті і до Державної служби управління у справах ветеранів АТО. Це люди, які 
полишили успішні бізнеси, посади, в тому числі і в органах державної влади, 
це успішні підприємці. Я не хочу образити водіїв-навантажувачів, але я, напри-
клад, пішов на війну з посади заступника директора туроператора. Я не хочу 
бути водієм-навантажувачем. Тому ці пропозиції 60-х років абсолютно недієві. 
Єдине, що отримало інтерес – це безкоштовні курси водіїв. Але і в цьому 
випадку не можна сказати, що хлопці будуть працевлаштовані. Потреба дуже 
проста – IT, найрозвиненіша галузь в Україні, яка активно працює. Декілька 
моїх побратимів влаштувалися на безкоштовне навчання, але від якихось 
ініціатив. Те, що потрібно успішній сучасній людині – це англійська, навички 
програмування. Якщо пропонують виробничі професії – чудово, але нехай це 
буде логістика, важке машинобудування, але не водії-навантажувачі.

Лариса Денисенко: Та можна навіть пройти по сферах. Я собі уявила 
екологічну сферу, якщо її розібрати і подивитися, то це актуальний напрямок. 
Тут дорослі люди, яким треба допомогти, і вони б рухали цілу галузь уперед.

Антон Колумбет: Хто такі учасники АТО? Це люди з дуже гострим відчуттям 
справедливості, які згодні працювати на користь країни, незважаючи на оплату. 
Ми дійсно готові йти в органи державного управління, ми дійсно готові йти 
на непопулярні посади, щоб змінити країну. Наше першочергове завдання – 
це зміна України на краще. Ми не хотіли бігати по полях з автоматами і гинути 
там. Ми просто хотіли змінювати країну. Але нас трішки обманули, тому ми рік 
займалися цим. У нас є жарт, що лідер з працевлаштування учасників АТО – це 
Міністерство оборони. Більшості людей, які себе не знаходять, завжди пропо-
нують підписувати контракт і залишатися на військовій службі.

Лариса Денисенко: А є можливість продовжувати вчитися саме на вій-
ськові спеціальності?

Антон Колумбет: Це залежить від віку. Якщо людина молода, до 25 років, 
можна без проблем отримати направлення на навчання до військових ВНЗ. Якщо 
це учасник АТО з бойовим досвідом на посаді не менше сержанта, то він може 
пройти 3-місячні командирські курси, отримати звання молодшого лейтенанта 
і посаду командира взводу.

Лариса Денисенко: Давайте поговоримо про медицину і житлові програми. 
Чи є державні реабілітаційні програми, крім курортних?

Антон Колумбет: Багато говорять про психологічну реабілітацію. Мож-
ливо, мені важко відповідати, бо я сам учасник бойових дій, але мені взагалі 
слово «реабілітація» не подобається. Воно передбачає, що з нами щось не так. 
Насправді проблема в українському суспільстві. Це народ у нас хворий і його 
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треба лікувати, а не учасників АТО. Насправді, на думку психологів, психоло-
гічний розлад у бійців виникає після повернення у мирне життя. Невелика 
кількість людей, які пройшли війну, потребують клінічної реабілітації. Зазвичай 
проблема в тому, що українське суспільство важко реагує на це все. Я по собі 
можу сказати, що я учасник АТО, маю відзнаки, але я жодного разу ще не одягав 
форму. Коли мені потрібно на захід поїхати у формі – це для мене надзвичай-
но важко. Люди намагаються не дивитися і виникає така напруга. Ми маємо 
звикати до цього, проводити роботу з громадськістю. Нічого поганого у країні, 
де триває збройний конфлікт, у людині, що одягнена у форму, немає. В Україні 
досить поширений егоїстичний підхід до життя. Людина хоче відгородитися 
від цього, бо їй неприємно.

Лариса Денисенко: Я знаю, що той, хто не пішов на війну, відчуває на різних 
рівнях підсвідомого незручність через те, що інші воювали, а він ні.

Антон Колумбет: Є таке. Дуже великі труднощі виникли у спілкуванні з 
друзями чоловічої статі, наприклад, у мене. Ця напруга дійсно існує. Це не спра-
ведливо, бо виходить, що ветеран АТО страждає від того, що відбувається 
в голові іншої людини.

Лариса Денисенко: Я почала стикатися з ситуаціями, коли людина дозво-
ляє собі некоректно поводитися саме та, яка повернулася з фронту, через те, 
що її мають сприймати, як героя. Зокрема, це стосується родини, від якої вояк 
вимагає такого ставлення. І тоді чоловік хоче спілкуватися тільки з побратимами, 
бо там існує розуміння.

Антон Колумбет: В АТО ми це називали «под градами горел». Завжди так 
було. Будь-яка війна в будь-які часи – це виклик, з яким стикається будь-яке 
суспільство у країні, що воює. Потрібно постійно проводити монотонну роботу 
із суспільством. Тоді ми навчимо і українське суспільство ставитися нормально 
до учасників АТО, й учасників АТО ставитися нормально до суспільства.

Лариса Денисенко: Як гадаєш, чи потрібно запроваджувати психологічні 
програми на державному рівні чи достатньо приватних ініціатив?

Антон Колумбет: Я дуже хочу державної програми. Мені завжди приєм-
но, коли держава щось робить. Вийшов нещодавно Закон «Про обов’язкову 
психологічну реабілітацію учасників бойових дій»1. Він прописаний огидно. 
У мене звернення до депутатів: хлопці, прореабілітуйте краще себе. Я дуже 
часто вбачав у їх діях ознаки нездорової психічної поведінки. Я би краще 
їх прореабілітував, можливо, навіть клінічно. Це дискримінація. Чому мене 
мають обов’язково реабілітувати через закон? Як це буде реалізовано? Тому, 
наразі я вірю виключно у громадські ініціативи.

Лариса Денисенко: Існують державні програми стосовно надання житла?
Антон Колумбет: Немає дієвого механізму щодо отримання містом житла 

у соціальний фонд. Раніше кожний забудовник віддавав 10 % квартир у соціальний 
фонд. Наразі є лише процедура субвенції, коли виділяються кошти з бюджету 

1 Імовірно, йшлося про проект Закону. Станом на червень 2018 року закону з такою назвою немає, нато-
мість діють постанова Кабінету Міністрів від 21 червня 2017 року № 432, якою Кабінет Міністрів України 
затвердив порядок організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, і 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 475 «Про схвалення Концепції Державної 
цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації 
учасників антитерористичної операції на період до 2022 року».
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на придбання житла. У бюджеті на це ніколи коштів немає, а навіть коли вони 
виділяються, то ринкова ціна квартири і кварири від забудовника – це зовсім 
різні речі. Для вирішення цього питання я вірю виключно у громадські об’єд-
нання, будівельні кооперативи і в те, що ми самі вирішимо всі наші проблеми.

Лариса Денисенко: Дякую, Антоне. Нагадую слухачам, що в ефірі був 
«Ген справедливості», з вами Лариса Денисенко. Гість студії – Антон Колумбет, 
координатор Київської міської спілки ветеранів АТО. Почувайтеся захищеними!
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Юридичний прецедент на Харківщині: факт загибелі в 
зоні АТО встановлено через суд
3 березня 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі «Ген справедливості», з вами Лариса 
Денисенко. Ми продовжуємо цикл програм, при-
свячених доступу до правосуддя і функціонуванню 
системи безоплатної правової допомоги. Ми гостюємо 
наразі в Харкові і будемо представляти живу історію. 
Я вітаю в студії Бричука Василя Денисовича, батька 
загиблого героя, і адвоката Світлану Остапенко, яка 
приєднається до нас пізніше. Давайте спочатку позна-
йомимо наших слухачів з вашим сином. Розкажіть, 

яким він залишається у вашій пам’яті?
Василь Бричук: Саша родом из Севастополя, был очень контактным. 

Преподавал боевые искусства. Также работал тренером по спортивному 
туризму. В основном он брал трудно воспитываемых детей, которые состояли 
на учете в милиции и выводил их так, что только два человека из 400, которых 
он взял, попали потом под суд. Все остальные стали на путь истинный. Есть 
такая спортивная команда «Мафия», что в переводе означает семья. Даже когда 
у нас еще не было такого острого конфликта с Россией, который происходит 
сейчас на Востоке, Саша брал своих спортсменов и на микроавтобусе они 
объезжали все российские области, вплоть до Оренбурга, агитируя приезжать 
к нам и развивать спорт. Он был большим патриотом Украины. Также с 1998 
по 2007 год он работал при Консульстве Украины в России, где вел спортивную 
работу, и там он имел высший разряд педагога. Он был директором спортив-
ной школы. Создал самую лучшую в России базу спортивного туризма. Когда 
началась аннексия Крыма, он сказал: «Пап, я еду туда». Он поехал туда вместе 
с некоторыми своими спортсменами. Будем так говорить: подпольничали, 
партизанили – вредили тем войскам, которые пришли туда. Когда на них вышло 
ФСБ, возникла опасность ареста. В это время у нас начали формироваться 
первые батальоны добровольцев – «Киев-1», «Днепр-1». Он попросил меня 
узнать телефон Днепропетровской администрации. 11 мая отпраздновал 
в Севастополе свой день рождения и 13-го он уже был в Днепропетровске1 
в батальоне «Днепр». Саша очень хорошо владел оружием, единоборствами, 
и в это время группа людей вышла из окружения на оккупированной террито-
рии, которые в последствии назвали себя батальоном «Шахтерск» – это было 
48 человек. Именно тогда началось создание батальона «Шахтерск» – батальон 
№ 6 МВС Украины. И Саша был направлен туда специалистом батальона. Он 
подписал контракт. Несмотря на то, что батальон еще проходил тренировки 
и оформление всех документов, группа из 70 человек, которые были первыми, 
уже участвовала в выездах на оккупированную территорию. 4 июля первым был 
обезврежен Павлоградский блокпост. Там был один из главных сепаратистов, 

1 Місто Дніпро до перейменування у 2016 році.
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не могу вспомнить его фамилию, за что Саша был представлен к награде – Орден 
«За мужество». Орден он при жизни не получил. Нам его вручили уже после 
его гибели. Участвовал он в освобождении Мариуполя, Волновахи, Марьинки 
Иловайска и Донецкого аэропорта. Он был в составе диверсионно-разведыва-
тельной группы, которой и руководил.

Лариса Денисенко: Як він загинув?
Василь Бричук: Он мне позвонил за 2 дня до этого и сказал: «Будь готов. 

Если все произойдет нормально, я еду на работу». У нас был такой пароль: 
когда он должен был уходить на задание, он писал, что едет на работу. Если 
он возвращался, он говорил, что дома. Мы знали, что дальше делать и как. 
В то время было так, что пришлось покупать все. Все сбережения, которые 
у меня были, ушли на покупку всего необходимого, вплоть до рожков к авто-
мату, так называемых «улиток». Нам приходилось покупать все самим, потому 
что в армии не было. Его группа должна была пройти на ту сторону и выполнить 
особо важное задание. Они вышли группой из 7 человек на свою террито-
рию, но из-за предательства попали в засаду. Их прижали к высоковольтной 
линии трансформаторов. Сын мне позвонил за 20 минут до гибели и спросил, 
как можно пройти через такую полосу препятствия. Я ему объяснил как, он 
провел людей. Возле последнего трансформатора один из предателей, пони-
мая, что их раскрыли, вызывал «Град», который бьет с той стороны. У одного 
из рядовых милиционеров, что были рядом с сыном, были подствольные гранаты 
старой системы, которые детонируют. Они сдетонировали, в результате чего 
погиб рядовой Бегма и мой сын Саша. И в это время залп снаряда, от которого 
взрывается трансформаторная подстанция, обливает их маслом – и они горят.

Лариса Денисенко: А той, хто зрадив, він залишився живий?
Василь Бричук: Да, он остался живым. Из кассы батальона тогда было 

похищено 700 тысяч гривен. Он ушел и буквально через один день все имена 
и данные были полностью выданы на сайте «Трибунал». Лично Гиркиным 
за голову моего сына была назначена награда в 12 500 $. Саша принес им 
много вреда. Лично им было обезврежено 3 особо опасных резидента. Один 
был сдан на блокпост в Павлограде, второй в Запорожской области, третий – 
в Мелитополе, при взятии Иловайска.

Лариса Денисенко: А цей зрадник, який, очевидно, мав доступ і до особистої 
інформації, він має якесь відношення до штабу? Мені цікаво, де він взяв всі ці 
дані стосовно родини. Ви не знаєте, ним займаються у військовій прокуратурі?

Василь Бричук: Когда у нас начались судебные процедуры по подтверж-
дению того, что сын погиб в АТО, мне пришлось найти трёх человек, которые 
были в составе группы моего сына. Они мне и рассказали, как на самом деле 
погиб Саша. Как мне объяснили бойцы, к его и Бегме трупам никого из лично-
го состава не пустили, даже комбата. Там было только СБУ. А на второй день 
уже в интернете были выданы все данные о всем личном составе батальона. 
Но не полностью о всех членах батальона, в котором было 400 человек, а тех 
70 человек, которые непосредственно действовали первыми.

Лариса Денисенко: А чому взагалі виникла потреба підтвердження 
у судовому порядку і вас як членів родини загиблого у АТО?
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Василь Бричук: Дело в том, что мой сын был добровольцем и он для того, 
чтобы быть специалистом батальона, не был аттестован, то есть не был в погонах. 
Он считался контрактником. Я даже не знаю, как это точно сказать, никто мне 
юридически не может объяснить, как это происходит. Он был как гражданский 
человек. По закону, он должен был заниматься материально-техническим сна-
бжением батальона. Но он хорошо разбирался в топографии, в совершенстве 
владел любым оружием. Это не потому, что он мой сын, и я его хвалю, а он 
действительно был легендой батальона. Его знали в «Правом секторе», его 
знали в батальоне «Азов», также его знали в вооруженных силах 92-й бригады. 
Стрелял он так, что когда заходил в тиры Севастополя, то операторы, которые 
его знали, сразу готовы были отдать ему любой приз на выбор, лишь бы он 
сразу ушел и дал пострелять другим. Для него не составляло проблемы стре-
лять из какого-то оружия. Поэтому, позывной у него был «Старый». Как мне 
потом объяснили: у него был такой позывной, потому что он все знал. В актах 
Н-1, Н-2, которые мне выдали, пишется, что рядовой Бегма и специалист 
батальона, мой сын, Бричук Александр Васильевич двигались якобы в колоне, 
где-то там и произошел несчастный случай, а рядовому Бегме в акте написали, 
что они погибли именно выполняя задания по патрулированию и охране 
целостности Украины. В наградном листе к ордену – посмертном награжде-
нии – тоже сказано, что погиб именно выполняя задание. А акт не дает нам 
ни права на статус, ни права на выплаты. Кстати, выплат и одноразовой помощи 
мы до сих пор не получили. Хотя есть уже новый закон, вступивший в силу 
с 25 декабря, который говорит, что если человек погиб в АТО, выполняя свой 
гражданский долг, то обязаны выплатить1.

Лариса Денисенко: Можете розповісти про родину? Хто є ще родиною 
Олександра?

Василь Бричук: У Саши есть родная дочь и приемная. Она находится 
на оккупированной территории с бывшей женой.

Лариса Денисенко: Пані Світлано, питання до вас. Уже пан Василь сказав 
стосовно складнощів, з якими були пов’язані набуття статусу родини загиблого 
саме під час антитерористичної операції. Ви, як професіонал, що можете ска-
зати? З якими складнощами зіткнулися? Які потрібно було збирати документи, 
які свідчення, щоб домогтися того, аби статус загиблого родина отримала?

Світлана Остапенко: Це була значуща справа, яка першою потрапила 
до нашого місцевого центру2, тому було велике хвилювання і ми намагалися 
якомога швидше допомогти Василю Денисовичу встановити факт загибелі його 
сина при виконанні бойового завдання. Головною проблемою було встановлен-
ня учасників процесу, хто саме несе відповідальність за цією справою. Велику 
кількість документів до цього часу назбирав сам Василь Денисович і саме він 
надав всю інформацію. Це були і відповіді Головного управління МВС України 
в Дніпропетровській області, і МВС, і відповіді нашого місцевого виконкому, 
і Управління праці і соціального захисту населення. Тобто інформація була, 

1 Ідеться про Закон «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту» щодо виплати одноразової грошової допомоги волонтерам, добровольцям, які захищають 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членам сімей загиблих».
2 Ідеться про Первомайський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
що на Харківщині.
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її потрібно було тільки обробити. Після цього народилася заява, яка була 
направлена до суду.

Лариса Денисенко: Пан Василь дійсно виконав велику роботу: були і 
свідчення людей, які знали Сашу, були і відповіді органів внутрішніх справ. 
Чому ця проблема не вирішувалася?

Світлана Остапенко: По-перше, у всіх документах було зазначено те, що з 
Олександром стався нещасний випадок, тому неможливо було встановити 
факт загибелі при виконанні бойового завдання в зоні АТО. Хочу зазначити, що, 
відповідно до пункту 4 акта спеціального розслідування нещасного випадку, 
вказувалося про його тимчасове перебування в зоні АТО. Не було жодного 
слова про те, що він дійсно виконував завдання.

Лариса Денисенко: А цей акт складала Служба безпеки України?
Світлана Остапенко: Він був комісійний. Саме в цьому акті була окрема 

думка одного з членів цієї комісії, яку висловила Білан Н. В., котра звернула 
увагу на те, що загибель Олександра була під час виконання бойового завдання. 
Ми з Василем Денисовичем доклали багато зусиль для того, щоб у судовому 
засіданні це підтвердити. І суд звернув на це увагу.

Лариса Денисенко: Які ще документи, свідчення, матеріали довелося 
знаходити, щоб переконати суд? Наскільки я розумію, тих наявних документів 
не вистачало, щоб переконати і щоб ця проблема була вирішена в позасудо-
вому порядку.

Світлана Остапенко: Ми також вирішили знайти тих осіб, які разом пра-
цювали з Олександром і знали, які завдання він виконував. Вони надали свої 
пояснення до суду у письмовому вигляді. Вони відмовилися з’явитися до суду, 
розуміючи складність ситуації у нашій країні, але письмові пояснення вони 
надали з копіями своїх паспортів і суд це взяв їх до уваги.

Лариса Денисенко: Як я розумію, однією зі сторін цієї справи був відповідний 
орган соціального захисту? Мені цікаво, як його представники аргументували 
це питання, адже воно не було вирішене в позасудовому порядку? Вони поси-
лалися на формальні обставини?

Світлана Остапенко: Я вважаю, що це дійсно були формальні обставини, 
бо всі посилались на те, що він був добровольцем і саме порядок надання 
статусу особам, які були добровольцями не був врегульований законодавчо3..

Лариса Денисенко: Зараз це вже починає вирішуватися. Разом з тим, 
існує таке поняття у законодавстві, і ми це обговорювали з адвокатами, як 
«людина-привид». Це саме стосується людей, не закріплених ні за ким, але вони, 
очевидно, воювали, дехто з них загинув, перебував у полоні. І зараз виникає 
ця проблема стосовно доведення. Що, на ваш погляд, справило на суд більше 
враження?

3 Зараз ця проблема частково вирішена – відповідно до пункту 20 статті 6 Закону України «Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціального захисту» особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені 
або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, що в подальшому були включені до складу Збройних Сил 
України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань та правоохоронних органів, мають право на встановлення статусу 
учасника бойових дій. Порядок надання статусу учасника бойових дій зазначеним особам визначається 
постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413.
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Світлана Остапенко: У нашій справі ще було кілька наказів, які надав 
Василь Денисович. Вони були підтверджуючими документами щодо того, 
що Олександр був закріплений за бригадою. Також були накази на його пере-
дислокацію; що саме після передислокації до села Вергінка і сталася ця подія, 
в якій він загинув.

Лариса Денисенко: А як ці накази можна було витребувати і з кого? Як 
це все відбувалося?

Світлана Остапенко: Ці накази були видані ГУМВС України в Дніпропе-
тровській області і, судячи з тієї документації, яку мені надав Василь Денисович, 
він звертався до них не один раз і не один місяць.

Лариса Денисенко: А що цікавило суд? Які питання ставив перед вами 
суддя?

Світлана Остапенко: Його цікавило, чому саме особа, яка була нагоро-
джена, не отримала цього статусу. Чому саме відмовляли, і на які документи 
ми спиралися.

Лариса Денисенко: Це те саме, що цікавить і мене. На що, власне, поси-
лалися, крім відсутності законодавчого врегулювання цих питань, особи, які 
відповідали за надання цього статусу? Тобто, дійсно, за наявних документів – це 
парадоксальна ситуація. Є очевидні речі. Якщо загибель людини не справляє 
на декого враження, то є підтверджуючі документи всієї боротьби та участі 
у цьому процесі. Я просто не усвідомлюю, що робити людям, котрі не мали 
документальних підтверджень перебування на тій території і участі у бойових 
діях. Чим, крім цієї формальної відписки стосовно того, що немає відповідного 
законодавчого врегулювання, обґрунтовував своє ставлення до цієї ситуації 
соцзахист?

Світлана Остапенко: Було тільки дві проблеми, відповідно до яких вони 
не надавали статус: відсутність законодавчого врегулювання цього питання 
і що, відповідно до цього акту, смерть Олександра настала від нещасного 
випадку. Суд брав до уваги в сукупності всі докази, а не конкретний документ, 
в тому числі і пояснення свідків, які були під час виконання завдань разом з 
Олександром.

Лариса Денисенко: Це питання було вирішене під час одного судового 
засідання чи розтягнулось у часі?

Світлана Остапенко: У часі ми його не розтягували, не дали, так скажемо, 
суду це зробити. У нас було 2 судових засідання. Перше було 2 вересня 2015 
року, а друге 16 вересня.

Лариса Денисенко: Власне, це завершилося тим, що суд безпроблемно 
зобов’язав надати статус, чи як це звучить у рішенні?

Світлана Остапенко: Однією стороною справи у нас був Кабінет Міністрів 
України і на судовому засіданні був присутній його представник. І навіть вони, 
зважаючи на всі обставини, не заперечували щодо задоволення нашої заяви.

Лариса Денисенко: А в який спосіб ви їх притягнули, як сторону?
Світлана Остапенко: Це була моя ініціатива, оскільки у відписках зазна-

чалося про відсутність законодавчого врегулювання цього питання, тому було 
вирішено поставити Кабінет Міністрів як сторону по справі.
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Лариса Денисенко: Світлано, як ви вважаєте, люди були присутні на про-
цесі і бачили, що це «не законодавче» врегулювання справи позначається 
на долях живих і родин тих, хто вже загинув, захищаючи Батьківщину, вони, 
на ваш погляд, адекватно на це відреагували?

Світлана Остапенко: Уже на момент розгляду цієї справи були розроблені 
законодавчі ініціативи щодо внесення змін. Тому, я вважаю, що в найближчому 
майбутньому справа стосовно таких людей буде вирішена на законодавчому 
рівні.

Лариса Денисенко: Я б хотіла, щоб ви нагадали, що надає статус членів 
родини загиблого.

Василь Бричук: Статус семьи погибшего дает 50 % скидки, возможность 
прибавки к пенсии. Так как я инвалид второй группы и мне более 65-ти лет, 
то я являюсь иждивенцем Саши, и это мне дает право перейти на пенсию с его 
заработка. Это также дает нам возможность в первую очередь получить жилье1. 
Так как прошло уже 17 месяцев с гибели Саши, а мы до сих пор живем в слож-
ных условиях, благодаря такому решению теперь подана заявка на субвенцию 
о покупке жилья для нашей семьи.

Лариса Денисенко: Дякую, пане Василю. Я нагадую слухачам, що «Ген 
справедливості» гостює у Харкові. Ми представляли історію, яка стосується 
отримання статусу членів родини загиблого. Представляли цю історію адво-
катка Світлана Остапенко і Василь Бричук, батько загиблого бійця. Почувайтеся 
захищеними!

1 Ці та інші гарантії передбачені законами «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб» тощо.
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Як відстояти право учасника бойових дій на земельну 
ділянку?
23 березня 2017 року

Лариса Денисенко: Вітаю слуха-
чів «Громадського радіо». З вами «Ген 
справедливості» і Лариса Денисенко. 
Ми продовжуємо цикл програм, при-
свячених роботі системи безоплатної 
правової допомоги і доступу до пра-
восуддя. Сьогодні гості студії – клієнт 
системи БПД Дмитро Кривошея, учасник 
бойових дій в зоні АТО, і його адвокат 
Сергій Кочин. Вітаю, панове. Дмитре, 

представтеся, будь ласка.
Дмитро Кривошея: Я народився 7 серпня 1985 року в селі Петрівське 

Таращанського району Київської області. У 2014 році я працював в органах 
внутрішніх справ Білоцерківського міського відділу, мене відрядили до зони 
АТО. Тобто, нас зібрали у полк, ми поїхали у Слов’янськ, Ізюм, і там перебували 
деякий час. Після чого, у 2015 році нам дали посвідчення учасника бойових дій.

Лариса Денисенко: З цим проблем не було?
Дмитро Кривошея: Майже за рік його дали чомусь. Нам телефонували, 

казали подавати документи…
Лариса Денисенко: Тобто це все робило Міністерство внутрішніх справ?
Дмитро Кривошея: Так. Отримавши посвідчення, я дізнався, що маю право 

отримати земельну ділянку площею 2 га для ведення сільського господарства1. 
Через те, що я проживаю у місті Біла Церква, але родом з села Петрівське (зараз 
Юшків Ріг), там проживають всі мої родичі, я дізнався, що там є вільні земельні 
ділянки – вирішив написати заяву. Мені було відмовлено. Сесія прийняла 
рішення давати тим, хто призивався від села, по 2 га. А через те, що я там не 
прописаний, і призивався не від села, мені вирішили дати 1 га землі.

Лариса Денисенко: Сергію Кочин, розкажіть, наскільки це рішення є 
дискримінаційним?

Сергій Кочин: Саме після цієї ситуації пан Дмитро та інші хлопці – учасники 
бойових дій, які отримали по одному гектару, звернулися до мене. Я їх одразу 
направив до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Білій Церкві, тому що зрозумів, що вони мають право на безкоштовну юри-
дичну підтримку2. І одразу було зрозуміло, що це за одне судове засідання не 

1  Відповідно до статті 12 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасникам 
бойових дій надаються, серед інших, такі пільги: першочергове відведення земельних ділянок для індиві-
дуального житлового будівництва, садівництва і городництва.
2  Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», зокрема учасники бойових дій, мають право на всі види послуг безоплатної вторинної 
правової допомоги. Особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу 
особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
мають право на представництво інтересів і складання процесуальних документів – до моменту прийняття 
рішення про надання такого статусу.
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вирішиться, і вони просто на якомусь етапі не потягнуть фінансово цю війну 
з державними органами. Я зрозумів, що у цій справі нічого складного немає, 
оскільки це була абсолютно дискримінаційна позиція відповідної сесії міської 
ради. Вона порушила 24 статтю Конституції, в якій зазначено, що не може бути 
привілеїв чи обмежень за ознакою, зокрема місця проживання.

Лариса Денисенко: А вони чим це аргументували? Місцем реєстрації, 
попри те, що в людей там коріння?

Сергій Кочин: Саме так. Юридична процедура вирішення питання по заявах 
на отримання земельних ділянок починається не з самої сесії, де приймається 
рішення. Спочатку такі питання ставляться перед комісіями. Як правило, у сіль-
ських радах вони поділяються на дві основні комісії за складом: це бюджетна 
комісія та комісія із земельних та інших питань. І така комісія фактично виносить 
попереднє рішення, яке є дорадчим, тобто воно не має законної сили, тільки 
рекомендаційну. Але на нього завжди зважає сесія, приймаючи своє рішення. 
Перед тим, як не давати цим хлопцям землю у тому обсязі, в якому було звер-
нення, у межах статті 118 Земельного кодексу3, було прийняте рішення: тим, 
хто призивався з села Петрівське, надавати по 2 га землі, а тим, хто не є жителем 
села, але звертається – надавати по 1 га. Це абсолютна дискримінація, тому я 
сказав: проблем не буде, звертайтеся до центру, будемо у судовому порядку 
відстоювати вашу позицію, і ми досягнемо результату.

Лариса Денисенко: Дмитре, а з вами були ваші побратими? Хто ще пода-
вався з вами щодо земельної ділянки до цієї ради?

Дмитро Кривошея: Так, був Олександр Артеменко, він там проживає, але 
сам не звідти. У нього там тесть і теща, тобто родина, і він фактично проживає 
у селі.

Лариса Денисенко: А чи дійсно там були учасники бойових дій, зареє-
стровані в селі, вони реальні?

Дмитро Кривошея: Так. Отже, я не був згодний з цим рішенням, і ми з 
адвокатом, велика дяка йому, вирішили подаватися до суду.

Сергій Кочин: Річ у тім, що, дійсно, було два місцевих хлопці, які були у зоні 
АТО, воювали, і питання по них не стояло. Землі насправді було багато: 21 га, 
а фактичних претендентів було 4, тому всі розуміли, що така позиція сільської 
ради, була не для того, щоб надати або не надати 1 га. Рішення було пов’язано 
з тим, аби своїм виділити по 2 га, а всім іншим казати, що чекатимемо, поки 
потенційні вояки з села сходять на війну, повернуться, і ми їх забезпечимо, 
а перед цим будемо користуватися цією землею, як нам заманеться. А якщо 
цього не трапиться до кінця тисячоліття, то ми тоді надамо землю і тим, хто не 
проживає у цьому населеному пункті. Це була така цинічна позиція, яку голова 
сільради висловлював і цього не приховував. Вони посилалися на закон про 
місцеве самоврядування, що вони є розпорядниками таких земель, і вважали, що 
інші закони їх не стосуються. Така позиція, що тут вони у селі свої, а всі інші – то 
вороги. Але дивує те, що це представники влади, вони ж створюють суспільну 
думку. Тобто, народ був упевнений, що сільська рада на чолі з головою діє абсо-
лютно законно. Було цькування, вказували, що мої клієнти і я особисто зайняли 
цинічну позицію, що я купую рішення суддів, якимось чином впливаю своїм 

3  Визначає порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами.
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авторитетом. Низька правова культура була одним із перших чинників, через 
який ці хлопці, АТОшники, цілий рік не могли отримати позитивного рішення.

Лариса Денисенко: А комісія, яка спочатку вирішувала це питання і мала 
дорадчий голос, яку позицію зрештою зайняла?

Сергій Кочин: Ми виграли перший суд, де я чітко посилався на дискри-
мінаційне рішення, виграли апеляцію. При позитивному рішенні є 30 днів для 
того, аби повторно переглянути відповідні заяви та прийняти законне рішення. 
І потрібно щось було робити відповідному державному органу, цій сесії, комісії 
з земельних питань, щоб цю землю не дати.

Лариса Денисенко: Дається час для того, аби відповідний орган переглянув 
рішення до судового рішення. Але вони могли влаштувати таким чином, щоб 
сказати, що не виходить зібрати кворум?

Сергій Кочин: Була спроба задіяти таку процедуру, але нам вдалося це 
присікти законним шляхом. І якщо рішення не розглядається, наприклад, 
комісія не збирається, виходить ситуація, що в людини немає негативного 
рішення, але немає і позитивного, тобто навіть немає з чим звертатися знов 
до суду. Але закон врегулював дане питання: 118 стаття, пункт 71, зазначила, 
що якщо протягом 30 днів відповідний колегіальний орган не збирається і не 
вирішує позитивно або негативно ваше питання, то ви можете укласти угоду 
з відповідними землевпорядними організаціями, які покликані виготовляти 
технічну документацію або документацію землеустрою. Якщо ви знаєте, що 
дійсно земельна ділянка є вільною, потенційно не приватизованою, то ви можете 
не отримувати дозвіл, а попередивши про це письмово, починати процедуру 
приватизації земельної ділянки на власну користь. От з Дмитром така історія 
і відбулася. Коли одного разу сесія в тридцятиденний термін не зібралася, не 
було в них кворуму, ми повідомили, що будемо наймати організацію і прово-
дити приватизацію земельної без їхнього дозволу. Зазначу, що ми не змогли 
знайти організацію, яка б взялася виготовляти технічну документацію без 
дозволу. Але це дуже сильно насторожило відповідні структури, тому що вони 
розуміли, що якщо ми на території Київщини не знайдемо таку землевпорядну 
організацію – ми її знайдемо за межами Київської області. Вона візьметься за 
цю роботу і зробить її.

Лариса Денисенко: Сергію, а де загалом шукати такі організації?
Сергій Кочин: Як правило, вони працюють при державних кадастрах, 

колишніх Держкомземах. Їх також дуже багато у приватному секторі.
Лариса Денисенко: І вони цілком легітимні?
Сергій Кочин: Вони дуже погано рекламуються. Наприклад, у мережі 

Інтернет я знаходив лише кілька організацій, що працюють по всій Україні. А 
погано вони рекламуються, бо в них і так забагато роботи, їм реклама просто 
не потрібна – вони, як правило, вже є монополістами на ринку. Через це в 
нас земля подекуди приватизується по 5-7 років, бо вони набирають клієнтів, 
беруть з них кошти, але процедура виготовлення всієї технічної документації 
дуже складна. А коли в тебе вже є десятки тисяч клієнтів, то хтось сьогодні все 
отримає, бо всі документи будуть погоджені, а хтось за кілька років.

1  Земельного кодексу.
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Лариса Денисенко: А як здійснюється перевірка, чи вільна земельна 
ділянка?

Сергій Кочин: Це дуже просто. В Інтернет є публічна кадастрова мапа, 
яка і є першоджерелом для пошуку вільної земельної ділянки. Якщо накласти 
цю публічну кадастрову карту на мапи Google, ви зможете побачити свій насе-
лений пункт. Там можна побачити земельні ділянки, на яких вже є кадастрові 
номери – це вже приватизовані земельні ділянки, на них претендувати немає 
сенсу. Це попередня можливість знайти вільну земельну ділянку, але якщо ви 
це не простежите, то існує імовірність приватизації не отримати. Адже для її 
отримання ви маєте надати, в першу чергу, заяву, документи, що посвідчують 
особу, і саме копіювання або орієнтовний план земельної ділянки, яку хочете 
отримати. Тому без конкретної вказівки на земельну ділянку, без цього документа, 
людина однозначно приватизації не отримає. Це буде формальна причина для 
відмови у розгляді заяви. Тобто, є процедура, вона не дуже складна, більш-менш 
тямущий юрист, який хоч трошки орієнтується у земельному законодавстві, може 
пояснити клієнтові, як зробити все правильно, аби його заяви не відкидали з 
формальних юридичних причин. Хочу також наголосити: якщо відповідні органи 
налаштовані дати земельну ділянку учаснику бойових дій, то навіть коли вони 
просто пишуть заяву з проханням виділити ділянку під сільське господарство, 
не під забудову, то органи знаходять ці землі та просто видають. Але якщо ти 
хочеш конкретну земельну ділянку, то маєш вказати, тому що потім, вибачай – 
твою заяву задовольнять в межах того, що ти просив, а значить, якщо ділянка 
буде не там, де ти хочеш, то це вже твої проблеми. Так от, далі орієнтуючи людей, 
як шукати землю, поясню. Публічна карта покаже вам потенційні земельні 
ділянки. Не факт, що вони не приватизовані, адже є багато ділянок, які вже 
приватизовані або мають власника, але це не зображено на публічній карті, 
бо їхня приватизація відбулася тоді, коли ця карта не була створена. У таких 
випадках дані вносяться поступово, під час перереєстрації права власності. 
Потім краще звернутися з заявою у відповідне управління земельного кадастру 
або, ще краще, до місцевих органів із вказівкою на відповідні земельні ділянки 
з проханням надати інформацію, чи приймалися якісь рішення на приватизацію 
або дозвіл на видачу в оренду земельною ділянки. Якщо таких документів немає, 
і ви пересвідчитесь, що ділянка не знаходиться в оренді або у власності, тоді 
ви можете попросити її собі у приватизацію. Які ще можуть бути перешкоди. 
Є закон «Про статус ветеранів війни й гарантії соціального захисту», і стаття 
12, пункт 14, зокрема, передбачає увесь обсяг пільг на отримання земельних 
ділянок. Земельна ділянка під особисте селянське господарство не підпадає під 
пільгові земельні ділянки, які мають надаватися учасникам бойових дій. Отже, 
якщо ви просите таку земельну ділянку у відповідної ради, і на неї претендує 
хтось іще, то за законом її мають надати тому, хто звернувся раніше. Ще раз 
хочу наголосити, таких земельних ділянок дуже багато. Місцеве населення 
не обертає їх у свою власність, не приватизує їх на свою користь, бо розуміє, 
що наші воїни їх заслужили. Тобто, навіть маючи можливість подати заявку 
на них раніше, вони цього не роблять. А є перелік земельних ділянок, на які 
учасник бойових дій має першочергове право. Зокрема, першочергове право 
на отримання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, 
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а також під будівництво і городництво. Така категорія земельних ділянок дуже 
рідко використовується, тому що за законом приватизувати у власність можна 
лише ділянку під особисте селянське господарство.

Лариса Денисенко: До речі, а яка різниця?
Сергій Кочин: Різниця дуже велика. Садівництво – це фактично садок. А 

городництво – це земельні ділянки, які надаються під городи, а не під особисте 
селянське господарство. Це така категорія земель, які не приватизуються. 
Вони надаються або у довічне користування, або в оренду – їх неможливо 
приватизувати, не змінюючи цільового призначення. Хоча це зовсім нескладна 
процедура: отримати таку земельну ділянку для городництва та приватизувати 
її, змінивши цільове призначення. Але, знову ж таки, потрібна політична воля 
місцевих органів, які можуть тобі її дати, але в їхній компетенції змінювати 
цільове призначення. У будь-якому випадк наша ситуація була така, що на цю 
ділянку більше ніхто не претендував, тому сільська рада мала обробляти заяви 
по мірі їх надходження.

Лариса Денисенко: А на якій стадії все зараз?
Сергій Кочин: На даний момент, ми виграли суд по третьому колу, юрист 

пояснив раді, що перспектив виграти в них немає, і вони припинили подавати 
апеляції. За 10 днів нам видали рішення про набуття законної сили, і це слугувало 
сигналом, що наші відповідачі зупинилися та припинили з нами судову війну. 
Зібралася відповідна сесія, яка винесла рішення надати по 2 га цим хлопцям, 
учасникам бойових дій. Решту землі, аби на неї не претендували інші воїни АТО, 
розкидали, в основному, між своїми. Також були інші учасники бойових дій, які 
встигли звернутися, знаючи про нашу війну, їм також задовольнили ці заяви. Я 
дуже радий, що хоча б частина військовослужбовців, наших захисників, встигла, 
як то кажуть, законно отримати земельні ділянки. Тобто, ця земля освоєна 
повністю, бо сільська рада зрозуміла, що не зможе нею розпоряджатися, як 
собі забажає.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. Нагадую: в студії «Гена справед-
ливості» були учасник бойових дій Дмитро Кривошия та його адвокат Сергій 
Кочин. Почувайтеся захищеними!
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Статус, права та обов’язки внутрішньо переміщених 
осіб
6 жовтня 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. 
У нас третій сезон, і повернення ми починаємо новою під-
темою про внутрішньо переміщених осіб – як обстоювати 
свої права, коли вони порушуються. Гість студії – адвокат 
Роман Мартиновський. Пане Романе, звідки взявся термін 
«внутрішньо переміщена особа»? У побуті ми дуже часто 
називаємо наших співгромадян переселенцями. Навіть 
журналісти ототожнюють внутрішньо переміщених осіб 
з біженцями? На чому ґрунтується ця різниця? Що надає 

цей статус?
Роман Мартиновський: Я думаю, що люди старшого покоління пам’ятають 

цей термін «переселенці» – перш за все, він стосувався осіб, які свого часу виявили 
бажання або скористатись державною підтримкою щодо переселення в іншу 
місцевість або, власне, особисто прийняли таке рішення переселитись з однієї 
місцевості в іншу. Тоді виникали цілі поселення переселенців. Це, до речі, було 
дуже характерно для Криму після того, як він став частиною України, після 1954 
року. Там і досі є такі села, де проживає більшість переселенців з Хмельницької чи 
Вінницької областей. Тобто термін «переселенець» більше підходить для тих осіб, 
котрі змінили місце свого перебування за власним бажанням. А що стосується 
терміну «біженці», то і ми, і міжнародна практика, застосовуємо його тоді, коли 
йдеться про осіб, котрі вимушено покинули територію, на якій вони проживали, 
і перемістились на територію іншої держави, перетнули державний кордон. 
Коли немає перетинання державного кордону, як це є у ситуації з Кримом і 
Донбасом, то ми говоримо про вимушено переміщених осіб.

Лариса Денисенко: Якщо повернутися до не такої давньої історії – ката-
строфи на ЧАЕС, є люди, які були вимушені через підвищений фон радіації 
виїхати з тих місць, які і досі перебувають в тій чи іншій зоні відчуження. Чи 
можна говорити про тотожні статуси, враховуючи нашу сучасну ситуацію?

Роман Мартиновський: Коли ми з колегами вперше звернули на це ува-
гу, то, дійсно, почали ставити собі це саме питання – чим жертви катастрофи 
на ЧАЕС відрізняються від тих, хто переїхав з території Криму чи Донбасу. 
І, якщо подивитись на Закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб», то стаття 1 визначає їхній статус таким самим, як і тих осіб, 
які перемістились з Криму і Донбасу, з метою уникнення негативних наслідків 
збройного конфлікту, тимчасової окупації, проявів насильства. Особи, які були 
переміщені з території забруднення, переміщались на підставі, передбаченої 
у статті 1 цього Закону – «Надзвичайна ситуація природного чи техногенного 
характеру». Тобто, фактично, можна говорити про те, що ці особи також є 
внутрішньо переміщеними особами, в розумінні цього Закону.
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Лариса Денисенко: Право на вільне пересування, яке гарантоване Конститу-
цією України і протоколом до Європейської конвенції з прав людини, – наскільки 
цей принцип загалом порушується, з огляду на цю ситуацію?

Роман Мартиновський: Тут можна говорити про те, що порушення від-
буваються не лише з боку України, а, в першу чергу, порушення відбуваються 
з боку Російської Федерації. Саме вона створює такі умови, при яких особа 
тимчасово або взагалі не може повернутись на територію, з якої вона пере-
містилася. Це, власне, якраз і є порушенням права на свободу пересування. 
Це перше. Друге, якщо ми говоримо про порушення цих вимог щодо свободи 
пересування внутрішньо переміщених осіб, то тут виникає декілька питань. Є 
проблема, що внутрішньо переміщена особа нібито має бути зареєстрована. Це 
не стосується, наприклад, тих осіб, які виявили бажання з Івано-Франківської 
області переїхати і працювати у Сумах чи у Полтаві і, тим не менш, це стосується 
внутрішньо переміщених осіб. Якщо ВПО в цій ситуації не буде зареєстрована 
в установленому законом порядку, то навіть цей Закон передбачає, що вона 
не може розраховувати на отримання соціальної допомоги, пільг і так далі. 
Тобто, це не що інше, як порушення прав на свободу пересування.

Лариса Денисенко: Реєстрація внутрішньо переміщених осіб – чи можна 
говорити, що це дискримінаційна позиція, чи, власне, це невідворотна позиція, 
яка має дискримінаційний характер, але уникнути якої неможливо?

Роман Мартиновський: Коли ми говоримо про дискримінацію, насправді, 
ми маємо на увазі відмінність у ставленні, що не має обґрунтування. Якщо ми 
говоримо про те, що стосовно внутрішньо переміщених осіб можуть бути 
прояви іншого ставлення і вони мають таке обґрунтування, то тоді не йдеться 
про дискримінацію, а лише про інше ставлення, яке має таке обґрунтування. 
Що стосується реєстрації, ми від самого початку говорили, і наша позиція була 
підтримана представниками Ради Європи, що процес реєстрації як внутрішньо 
переміщеної особи все ж таки складний. Просто потрібно ще уявити собі люди-
ну, котра щойно приїхала з цієї території, щойно залишила своє майно, своїх 
близьких, рідних, і вона у цей час має приймати рішення, ще кудись ходити, 
реєструватись і так далі. Ми говорили про те, що реєстрація має бути надзви-
чайно спрощеною. По-перше, це має бути правом людини – зареєструватись чи 
ні. По-друге, потрібно, щоб реєстрація була доступна навіть у режимі онлайн. 
Що стосується питання перевірки того, чи дійсно людина перемістилася, чи 
дійсно вона перебуває на підконтрольній Україні території, то є дуже багато 
механізмів такої перевірки. Мені досі незрозуміло, чому людина має ходити 
кудись і доводити, що вона тут. Чому не можна зробити електронну реєстрацію, 
і чому після цього орган, який відповідає за цю реєстрацію, не може скориста-
тись допомогою тих же волонтерів або інших осіб, які у зручний для людини 
час прийдуть у зручне для неї місце і переконаються, що ця людина дійсно тут, 
що вона перемістилась. Це може відбуватися де завгодно – в парку, у кафе, 
на новому місці роботи.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про дискримінацію кримчан і людей, 
які перебувають на непідконтрольних Україні територіях, на що треба звернути 
увагу? З чим люди зіткнулися? Що, можливо, вже виправлено? Що потрібно 
виправити?
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Роман Мартиновський: Я би хотів почати з того, що, на мою думку, 
відповідальність за ситуацію з Кримом і Донбасом лежить не тільки на Росії, 
скільки б ми про це не говорили, але і на Україні, яка не змогла захистити 
своїх громадян, не змогла захистити свою територію. І це, на мою думку, 
вимагає від держави досить виваженого і розумного підходу. Хочу нагадати, 
що ще у березні-квітні 2014 року місія Бюро демократичних ініціатив ОБСЄ 
давала рекомендації Україні, і чітко написала у своєму звіті, що Україна має 
утриматися від того, щоб ставитися до внутрішньо переміщених осіб інакше, 
ніж до інших громадян. Вона чітко казала, що це має стосуватися, в тому числі, 
і статусу резидентства. У травні 2014 року цей звіт був опублікований, Україна 
отримала такі рекомендації і буквально через кілька місяців після публікації 
цих рекомендацій відбулась масштабна дискримінація на підставі постанови 
№ 699 (від 3 листопада 2014 року) Національного банку України1. Відповідно 
до цієї постанови, кримчан визнали нерезидентами і це, фактично, створило 
для них дуже багато проблем. Людина, наприклад, не може офіційно пра-
цювати, якщо у неї є кримська прописка, бо вона не може відкрити рахунок 
у банку, а здійснення оплати її праці відбувається у безготівковому порядку. 
Дещо державою таки виправлялось – під час дії Закону «Про забезпечення 
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», під час дії постанови № 699 була 
спроба виправити ситуацію, і було прийнято постанову № 810 у грудні 2014 
року2. Відповідно до цієї постанови, особа, яка зареєструвалась як внутрішньо 
переміщена, мала право відновити свій статус резидента і користуватися 
в повному обсязі банківськими послугами. Не зрозуміло, в якому запаленому 
мозку народилася ідея змусити людину, яка вже дискримінована, виконувати 
певні дії, аби уникнути дискримінації. Не держава виправила ситуацію щодо 
дискримінації, а сказала: «Якщо ти хочеш виправити цю ситуацію, то зроби це 
сам». Фактично, право реєструватись як внутрішньо переміщена особа пере-
творилося на обов’язок. Як на мене, у законі про внутрішньо переміщених осіб 
найголовніша стаття 9 – там є положення, що внутрішньо переміщена особа 
зобов’язана дотримуватися Конституції, законів України та інших актів законо-
давства. Для мене ця норма пояснює все. Тобто, відповідно до цього, внутрішньо 
переміщена особа – це не така особа як всі, це не звичайний громадянин. Ми 
не говоримо про таке положення у законах про військовослужбовців, медич-
них працівників чи педагогів, там чомусь цього немає. Не говоримо в законі 
про пенсійне забезпечення, що пенсіонери мають дотримуватися Конституції 
України, а в цьому законі, у дев’ятій статті говоримо, що внутрішньо перемі-
щена особа має дотримуватися Конституції. Можна лише зробити висновок, 
що на державному рівні, підкреслюється, що у держави особливе ставлення 
до цих осіб. І це не особливе ставлення довіри, а особливе ставлення підозри. 
Від цього починаються всі питання, пов’язані з дискримінацією.

Лариса Денисенко: З якими ще дискримінаційними моментами стикаються 
внутрішньо переміщені особи?

1 Постанова Правління Національного банку України від 3 листопада 2014 р. № 699 «Про застосування 
окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної 
зони «Крим».
2 Постанова Правління Національного банку України від 16 грудня 2014 р. № 810 «Про внесення змін 
до постанови Правління Національного банку України від 3 листопада 2014 року № 699».
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Роман Мартиновський: Перш за все, питання отримання соціальної 
допомоги, пов’язані з тим, чи підтвердила особа свій статус внутрішньо пере-
міщеної, чи зареєструвалась. Якщо у тебе немає цього папірця, то у тебе 
проблеми. Ще один момент – уявіть, що величезна кількість осіб, коли від-
бувались події на півострові, знаходились на материковій частині, і просто 
не повернулись на територію Криму. Який їхній статус? Вони ж перемістилися 
до подій лютого-березня 2014 року. Але вони повернутися не можуть, і вони 
не можуть отримати статус внутрішньо переміщеної особи. Тобто, якщо вони 
прийдуть до відповідного органу і повідомлять, що вони перемістилися, при-
міром, в листопаді 2013 року, то їм відмовлять у встановленні цього статусу. 
І що робити такій особі? У нас була справа, коли особа не могла отримувати 
аліменти на дитину саме тому, що вона переїхала на територію материкової 
України за кілька місяців до того, як відбулись події у Криму. У такій ситуації 
державні службовці пошепки рекомендують: «Та ви напишіть, що ви перемі-
стилися у квітні чи у травні 2014 року, ніхто перевіряти не буде, і ви отримаєте 
цей статус». І мене це обурює, бо держава підштовхує людину до брехні. Те саме 
стосується і постанови № 1035, яка регулює порядок перевезення особистих 
речей через адміністративний кордон3. Якщо ти вже дуже обурюєшся, що тобі 
щось не дозволяють перевезти, то тобі, знову ж таки, пошепки рекоменду-
ють: «Накрийте курткою, ніби ми і не бачили». Такий підхід мене обурює – те, 
що для нашої держави досі є важливим наявність того чи іншого папірця, 
а не факт того, що людина перемістилася. Треба зазначити, що проявили певну 
мудрість щодо осіб, які перебували тут на навчанні, щодо студентів. Дякувати 
Богу, внесли зміни до закону, і визначили, що ці студенти, які перебували тут 
на момент анексії і не повертаються на тимчасово окуповану територію, можуть 
звернутися і отримати статус внутрішньо переміщеної особи4. А всі інші? Чому 
тільки студенти? Чому ті, хто працював тут у Києві, не можуть так само вчинити, 
а мусять робити щось через суд або обманювати державні органи. Мені це 
абсолютно незрозуміло.

Лариса Денисенко: Чи є ще якісь моменти дискримінації, які б вирізняли 
внутрішньо переміщених осіб між собою?

Роман Мартиновський: Були питання, пов’язані з безробітними. У нас 
була ситуація, коли сім’я внутрішньо переміщених осіб звернулася по допо-
могу по безробіттю. Вони, відповідно до всіх положень законодавства, якби 
не було анексії, могли б отримувати цю допомогу в максимальному на той час 
розмірі, близько п’яти тисяч гривень. Але, зважаючи на те, що вони перемісти-
лись у червні 2014 року, вони не змогли довести, що підприємство, де вони 
працювали, сплачувало єдиний соціальний внесок станом на лютий-травень 
2014 року. І саме з цих підстав їм було відмовлено у наданні такої допомоги. 

3 Постанова Кабінету Міністрів від 16 грудня 2015 р. № 1035 «Про обмеження поставок окремих товарів 
(робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України 
на тимчасово окуповану територію». Окружний адміністративний суд м. Києва своїм рішенням від 1 березня 
2017 р. № 826/7011/16 визнав цю постанову Уряду нечинною. Зазначене судове рішення було оскаржене 
Урядом у Київському апеляційному адміністративному суді, який своїм рішенням від 14 червня 2017 р. 
постановив визнати незаконним та нечинним пункт 1 зазначеної постанови Кабінету Міністрів, що, фактично, 
за правовими наслідками є тотожним попередньому судовому рішенню.
4 Законом від 26 січня 2016 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми».
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Їм сказали, що вони можуть розраховувати на мінімальну допомогу, близько 
936 гривень. Два роки судів – і позов чоловіка відхилений, а позов дружини 
задоволений. Два роки судів, – і на сьогоднішній день у нас є покищо рішення 
суду, скасоване, щоправда, судом вищої інстанції, про відмову в задоволенні 
позову чоловіка. А позов дружини після проходження декількох інстанцій 
задоволений. Два роки на те, щоб люди підтвердили своє право на допо-
могу у повному обсязі. І законодавством це досі не врегульовано. Що це, як 
не дискримінація? Є ж прояви дискримінації і на побутовому рівні. Нам відомі 
приклади, коли вихідцям з Донбасу відмовляли у прийнятті на роботу, у наданні 
житла в оренду. Є прояви, які стосуються і вивезення речей. Були проблеми, 
пов’язані з реєстрацією підприємців, організацій. Слава Богу, вони вже вирі-
шені. Взагалі можна зрозуміти, що держава виявилася не готовою до того, 
що сталося, до такої кількості внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні це 
вже більше одного мільйона восьмисот тисяч осіб. Але дуже важко зрозуміти 
те, що держава за два роки дуже мало зробила, щоб допомогти цим людям.

Лариса Денисенко: Чи були випадки якоїсь позитивної дії, позитивної 
дискримінації? Чи надавались якісь переваги внутрішньо переміщеним особам 
у порівнянні з іншими громадянами?

Роман Мартиновський: Якщо говорити про те, що було виправлено, 
держава таки відреагувала на численну критику щодо того, що спочатку вну-
трішньо переміщеними особами визнавали лише громадян України. Зрештою, 
ця ситуація була виправлена, статус внутрішньо переміщеної особи змогли 
отримати й іноземці, і особи без громадянства, які постійно проживали на тери-
торії України1. Держава також зрештою зрозуміла, що зазначення у довідці 
внутрішньо переміщеної особи терміну дії «шість місяців» є нерозумним. Дер-
жава не може планувати, що за шість місяців припиниться анексія. Це дії, які 
не можна запланувати, тому, з самого початку, було зрозумілим, що ця довідка 
не повинна мати обмеженого строку дії. Дещо виправили ситуацію з безробіт-
ними – є деякі положення, згідно з якими становище таких людей стало дещо 
кращим. Щодо позитивної дискримінації – цьому присвячено декілька статей 
цього закону. Йдеться про те, які є обов’язки і права в органів місцевого само-
врядування, у державних районних адміністрацій, аби полегшити становище 
внутрішньо переміщених осіб. Але мені, наприклад, не відомі випадки, коли 
державні органи на повну використали ці права. Наприклад, є положення, 
що особа, яка переміщується з тимчасово окупованої території, має право 
розраховувати на державну підтримку у питанні перевезення її речей. На жаль, 
на сьогодні у мене немає прикладів, коли держава відреагувала на це належним 
чином. Я не впевнений, що співробітники органів місцевого самоврядування 
самі про це знають. Що стосується прав і обов’язків працівників цих служб 
(у районних адміністраціях, в органах місцевого самоврядування), тут дуже 
багато недоліків – не проводиться, як таке, навчання, не роз’яснюється, яким 
чином реалізовувати, немає механізмів на сьогодні щодо того, як це робити. 
У багатьох випадках внутрішньо переміщеним особам навіть про дитячі садки 
кажуть, що є черга, у яку потрібно було записуватись ще три роки тому. Ті права, 

1 Законом від 24 грудня 2015 р. «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій 
дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
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які надані нашим державним органам і органам місцевого самоврядування 
щодо позитивної дискримінації внутрішньо переміщених осіб, фактично ними 
не реалізуються.

Лариса Денисенко: Надання переваг студентам з окупованих територій, 
окремі, виділені позиції на державні місця для внутрішньо переміщених осіб – 
наскільки ця норма залишилась декларативною?

Роман Мартиновський: Мені дуже важко сказати, тому що я не маю 
жодних цифр, на жаль. Я хочу сказати, що, знову ж таки, як тільки це сталося, 
позиція навчальних закладів і Міністерства освіти, насправді, була досить 
непоганою і виваженою. Дуже багато дітей, які у перші місяці виявили бажання 
перевестися на територію материкової України і продовжити навчання, таки 
отримали цю підтримку. Дуже багато хороших, позитивних прикладів, коли 
питання вирішувалися протягом однієї доби. Наша позиція полягала в тому, 
що всім дітям, які знаходилися на окупованій і анексованій територіях, потрібно 
було забезпечити такі умови, за яких вони всі б звідти виїхали. Бо якби звідти 
виїхали діти, виїхало наше майбутнє, то у цієї території, яка перебуває під 
контролем ворожої держави, не було б майбутнього. Ми звертались і говорили 
про те, що було б дуже добре, якби на це звернули увагу банкіри, люди, які 
дають величезні кошти на реалізацію різних правозахисних та інших проектів. 
Дуже чекали, що на це зверне увагу і надасть підтримку «ПриватБанк». Адже, 
насправді, ми можемо зробити величезну кількість місць для навчання і сказати, 
що діти можуть починати навчання без конкурсу, але як їм тут адаптуватись? 
У их немає житла, немає коштів, вижити на стипендію, фактично, неможливо. 
І не всі студенти отримують ці стипендії. Ці діти, фактично, дискриміновані. 
Вони змушені кидати навчання і або шукати собі якесь інше заняття, або йти 
працювати, або повертатися на окуповану територію. Держава забула про те, 
що її майбутнє частково залишилося там, на окупованих територіях.

Лариса Денисенко: Чи є, на ваш погляд, дискримінацією, прив’язування 
внутрішньо переміщених осіб, які хочуть отримувати пенсію, до відкриття 
рахунків в «Ощадбанку»?

Роман Мартиновський: Знаєте, я думаю, що держава буде виправдову-
вати це тим, що вона якраз піклується про людей. Що є підозри, якщо це буде 
в іншому банку, він може збанкрутувати і люди залишаться без коштів. Але всі 
ці дії свідчать лише про те, що держава не знає, як зробити так, щоб людині 
було зручно. Держава робить так, як зручно їй. Сьогодні зручно це робити 
через «Ощадбанк», який контролюється державою. І, до речі, ми не знаємо, 
яким чином відомості про виплату конкретній особі конкретних сум є закри-
тими, чи має держава до них доступ, яким чином здійснюється цей доступ. 
Концентрація цих даних в одному державному банку дає підстави говорити, що, 
можливо, держава це робить для того, аби здійснювати фактичний, реальний 
контроль над тим, яким чином людина отримує ці кошти і яким чином вона 
ними розпоряджається. Тобто держава, наприклад, може побачити, що ти 
отримуєш кошти тут, а розрахунки з твоєї банківської карти, зняття коштів іде 
на тимчасово окупованій території. Це підстава для того, щоб держава заявила, 
що ви надали неправдиві відомості, і припинити ваш статус внутрішньо пере-
міщеної особи. Але уявіть собі ситуацію, що дійсно внутрішньо переміщена 
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особа поїхала вирішити свої питання там, і їй там потрібні були кошти. Вона 
здійснила ці розрахунки, але виходить, що через це можна позбутися статусу 
внутрішньо переміщеної особи. Це абсолютно невиправдано.

Лариса Денисенко: Дякую, пане Романе. Я нагадую слухачам «Громад-
ського радіо»: ви програму «Ген справедливості». Ми говорили про внутрішньо 
переміщених осіб, про цей статус, про те, які права і обов’язки покладає на них 
держава. З нами був гість – адвокат Роман Мартиновський.
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Хто матиме доступ до Єдиної бази даних внутрішньо 
переміщених осіб?
13 жовтня 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського радіо». 
З вами Лариса Денсенко, в ефірі «Ген справедливості». Ми 
продовжуємо цикл програм, присвячених питанням доступу 
до правосуддя і роботи системи безоплатної правової допо-
моги. Цикл присвячений правам внутрішньо переміщених 
осіб. Сьогодні ми будемо говорити про законодавство – нове 
і те, яке потрібно, можливо, ухвалити. Гостя студії – Олена 
Виноградова, правовий аналітик Благодійного фонду «Право 
на захист». Для початку поговорімо загалом про ухвалені 
закони або підзаконні акти, котрі стосуються внутрішньо 

переміщених осіб. За ці два роки, звичайно, ухвалювався спеціальний закон, 
ухвалювалися постанови Кабінету Міністрів України. Щось виконувалося, щось 
було не дуже вдалим, щось залишилося декларативним. Які наразі існують свіжі 
закони, що були спеціально ухвалені для захисту прав внутрішньо переміщених 
осіб, і які з них працюють, а які – ні.

Олена Виноградова: Напевно слід почати зі спеціального закону «Про забез-
печення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Він був прийнятий 
наприкінці 2014 року. На превеликий жаль, під час того, як він проходив 
у Парламенті, багато гарних положень були тим чи іншим чином виключені 
з законопроекту, тому у фінальній редакції він був зовсім не таким, на який 
очікувала громадськість. У січні цього року набрали чинності зміни, які гро-
мадськість пролобіювала1. Ми сподівались, що ці зміни значно покращать 
життя переселенців, проте Кабмін не привів свої нормативно-правові акти 
у відповідність із законом та просто злочинно ігнорував ці вимоги законодав-
ства. До того ж через те, що Кабмін через Мінсоцполітики спільно зі Службою 
безпеки України запровадив незаконну кампанію з призупинення соціальних 
виплат внутрішньо переміщеним особам, то перші 6 місяців 2016 року життя 
для переселенців, особливо тих, які залежать від державної соціальної допомоги, 
виявилися суцільним пеклом. Особливо для тих, хто проживає на територіях 
5-ти східних регіонів: підконтрольні Україні райони Донецької та Луганської 
областей, а також Харківська, Запорізька та Дніпропетровська області. Зміни 
до закону вже на початку цього року пропонували відмовитися від абсолютно 
непотрібної процедури ставлення штампів міграційної служби, про що всі 
говорили з самого початку прийняття закону. Проте Мінсоцполітики та Кабінет 
Міністрів продовжували наполягати на цій процедурі, яка абсолютно нічого 
не підтверджувала, не захищала ні Уряд, ні переселенців. І люди опинилися у такій 
ситуації, коли, за законом, Міграційна служба не ставила штампи, а відповідно 
до постанов Кабінету Міністрів, управління соцзахисту на місцях для того, щоб 
людині призначити пенсію чи якусь соціальну допомогу, вимагали цей штамп, 

1 Зміни були внесені Законом від 26 січня 2016 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми».
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який людина не могла взагалі ніяк отримати. Тому люди півроку чекали на те, 
щоб Кабмін владнав цю ситуацію, півроку нічого не отримували ні пенсіонери, 
ні матері з малими дітками. І нарешті 8 червня Кабмін затвердив постанову 
№ 3651. Почала вона діяти вже у другій половині червня і запровадила механізм 
відновлення незаконно зупинених соціальних виплат, а також механізм контр-
олю за соціальними виплатами. Уся громадськість була шокована, оскільки це 
нічим не покращило ситуацію переселенців, бо до того, щбо виплати не відно-
вили в той момент, запровадили ще процедуру перевірок місць проживання 
внутрішньо переміщених осіб. Створювались комісії, представники яких досі 
приходять до місць проживання переміщених осіб, перевіряють, чи людина 
є на місці, чи ні, складають акт, який чомусь називається «Про обстеження 
матеріально-побутових умов внутрішньо переміщеної особи». Тільки на підставі 
цього акту далі засідає комісія і розглядає питання, чи має пенсіонер право 
на свою пенсію, чи не має. Такої процедури немає щодо жодної іншої категорії 
громадян України. Для того, щоб отримати пенсію, наприклад, жителю Чер-
каської області ніяких комісій проходити не потрібно. Ця процедура, до речі, 
триває досі. Ще не всім переселенцям відновили соціальні виплати. Все через 
те, що в місцевих адміністрацій – а управління соцзахисту підпорядковуються 
місцевим районним адміністраціям – немає спроможності забезпечити швидкий 
виїзд соцпрацівників на місця до помешкань переселенців, і скласти оперативно 
декілька тисяч актів і оперативно скликати комісію, яка б ці декілька тисяч актів 
так само оперативно розглянула. Тому, відповідно, рахуйте: з другої половини 
лютого почалась кампанія з призупинення соціальних виплат – це коли більше 
ніж півмільйону переселенців одночасно призупинили соціальні виплати. І 
зараз вже початок жовтня і ще не всім відновили ці виплати.

Лариса Денисенко: За цей час хто-небудь з внутрішньо переміщених 
осіб, чиї права були порушені, зверталися до суду? Чи просто всі терпляче 
чекали, поки уряд виправить цю ситуацію шляхом внесення відповідних змін 
до постанови Кабміну зокрема?

Олена Виноградова: Я можу розказати про досвід нашої організації. Ми 
надаємо безкоштовну правову допомогу переселенцям в східних регіонах – це 
підконтрольні частини Донецької та Луганської областей, Дніпропетровська, 
Запорізька та Харківська області. При чому наші юристи не тільки приймають 
в офісах, вони виїжджають до віддалених куточків цих регіонів, надають правові 
консультації, складають документи, а якщо це потрібно, йдуть до суду разом 
з переміщеною особою. Із самого початку, коли ще не було відомо взагалі, як 
реагувати на незаконні дії Уряду (бо вони відверто ні на чому не ґрунтувались), 
ми розробили покрокові інструкції з шаблонами скарг до управлінь соціального 
захисту. І внутрішньо переміщені особи, які до нас звертались, мали можливість 
направляти такі скарги. Проте з урахуванням того, скільки часу потрібно було 
людині, аби вона прийняла рішення скаржитись, потім ми чекали місяць на те, 
щоб якусь відповідь отримати. Відповідь не отримували, далі починалась інша 
процедура: якраз підійшло 8 червня, коли була прийнята постанова. І, власне, 
ми все літо консультували людей, говорили про те, що можна оскаржити і 
саму постанову. І от влітку ми подали позов проти Кабінету Міністрів щодо 

1 Має назву «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».
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скасування цієї 365 постанови. Засідання призначене на середину осені, 
тобто ми ще його чекаємо. Першого засідання ще не було, будемо дивитися 
вже за його результатами, що далі робити. Ми допомагали складати позов від 
конкретної особи, яка постраждала від цього. Ми знаємо, що схожий позов 
подала одна з організацій, з якою ми часто співпрацюємо в адвокаційній 
роботі – це «Донбас SOS». Дуже схожі позови, але я не знаю, чи їх об’єднають 
в одне проводження, чи будуть розглядати окремо.

Лариса Денисенко: З вашої точки зору, на чому ґрунтується правова 
позиція тих людей, котрих ви представляєте, і які перспективи ви бачите з 
точки зору судового розгляду? Чи пристане на бік позивачів в даному випадку 
суд, на ваш погляд?

Олена Виноградова: Я дуже сильно вірю у судову гілку влади в Україні, але 
на превеликий жаль, з досвіду можу сказати, що її діяльність в Україні не дуже 
передбачувана. Тому навіть якщо дуже добре проаналізувати всі акти і бути 
100 % впевненим у своїй правоті, це не гарантує, що суд ухвалить рішення, 
яке випливає з критеріїв здорового глузду. Проте представники міжнародних 
організацій, ООНівських, які працюють з конфліктом в Україні та допомагають 
постраждалому населенню, 100 % підтверджують нашу позицію – так само 
вважають, що це дискримінаційна постанова, що вона обмежує права людини і 
обмежує права внутрішньо переміщених осіб на соціальний захист, і стосовно 
цієї групи є дискримінаційною. Нещодавно приїздив в Україну спеціальний 
доповідач з прав внутрішньо переміщених осіб, його риторика щодо цієї 
постанови така сама. Представники Ради Європи одноголосно підтверджують, 
що такі процедури не можуть бути застосовані до внутрішньо переміщених осіб. 
Ті професіонали, які займаються тематикою захисту прав людини і, зокрема, 
переміщених осіб, одностайні в своїх позиціях. Ми вважаємо, що постанова 
№ 365 суперечить і Конституції України, і законам про пенсійне забезпечення, 
і про загальнообов’язкове пенсійне страхування тощо.

Лариса Денисенко: Ми говорили про перспективи розгляду в судах позо-
вів, які намагаються оскаржити постанову Кабміну, котра має, і на мій погляд, 
дискримінаційний характер, і подивимось, чи пристане суд на концепцію 
захисту прав людини, чи буде користуватися формалістикою. Поговоримо тепер 
про комплексну державну програму, котра стосується підтримки, реабілітації, 
реінтеграції внутрішньо переміщених осіб до 2017 року. Наскільки мені відомо, 
коли ухвалювався бюджет на 2016 рік, вона там не була профінансована. Не було 
рядка, який би забезпечував фінансово дію цієї комплексної програми. Наразі 
що можна сказати з цього приводу?

Олена Виноградова: Дійсно, така програма була ухвалена в грудні 2015 
року. Ви абсолютно праві щодо того, що вона не була профінансована, вона 
такою і залишається донині.

Лариса Денисенко: Тобто, це фактично декларативний момент?
Олена Виноградова: Так, абсолютно. Особисто в мене є дуже великі 

сумніви, що вона буде профінансована і наступного 2017 року. Почну з того, 
що Мінсоцполітики регулярно звітує про виконання цієї програми. Кожні 
три місяці з’являється якийсь звіт на сайті про те, як програма виконується – 
за відсутності фінансування. Хоча якщо прочитати текст цієї програми, стає 
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зрозуміло, що деякі заходи 100 % не можуть бути виконані, тому що вони 
потребують якихось грошей. Ми взялися зробити свій альтернативний звіт, 
альтернативний моніторинг того, як ця програма виконується. Результати нас 
неприємно здивували, оскільки перше, що ми зробили – це запит до відпові-
дальних виконавців по кожному заходу і попросили написати, що вони зробили. 
У тому числі ми питали обласні та районні державні адміністрації, і виявилось, 
що деякі органи державного місцевого самоврядування в принципі не чули 
про цю програму. Вони передзвонювали нам і питали, що це за програма, 
яким документом вона затверджена, як вона має виконуватися. Абсолютна 
необізнаність у тому, що воно таке. Вони навіть доходили до того, що питали: 
«Що це за Закон»Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб», як з цим працювати?» Виявилось, що деякі органи державного місцевого 
самоврядування, в принципі, не чули про комплексну державну програму. Були 
такі комічні, але, насправді, трагічні випадки, коли одна сільська рада надіслала 
нам (як звіт про виконання програми) перелік внутрішньо переміщених осіб, 
які зареєстровані на території цієї громади із зазначенням прізвищ та імен 
по батькові цих людей. Фактично нам їх дані надіслали і все. Те, що ми виявили 
під час моніторингу, без виїзду на місця, тільки через запити, вже нас шокувало. 
Я не уявляю, що взагалі на місцях відбувається, якщо ми отримували такі листи. 
Краще, аби вони взагалі нічого не робили, ніж якщо вони щось дійсно роблять, 
не розуміючи що.

Лариса Денисенко: Я так розумію, що особливих змін на краще в цьому 
випадку на 2017 рік чекати не доводиться. Чи можна якимись спільними діями 
або через можливі судові оскарження зробити так, щоб чиновники зрозуміли, 
що за бездіяльність теж є відповідальність. І коли ти не виконуєш той чи інший 
пункт, або комплекс пунктів насправді, то за це треба відповідати. Чи краще 
переорієнтуватися на якійсь більш дієвий момент, і почати працювати з чимось 
новим, а цьому дати спокій і нехай воно залишається на папері?

Олена Виноградова: Коли ця програма розроблялась і затверджувалась, її 
відповідальним виконавцем було Міністерство соціальної політики. Очевидно, 
що це Міністерство, в якому б воно стані – колишньому чи нинішньому – 
не було, має відповідати за реалізацію державної соціальної політики. Воно 
не може відповідати за всі питання, внесені до цієї комплексної програми. І це 
була велика проблема уряду, що вчасно не створили такий координаційний 
орган, який би міг всебічно розглядати цю проблему і відповідати на цей 
виклик. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо 
переміщених осіб було створене в середині квітня цього року. І це Міністерство 
мало б розробляти таку програму, захищати її перед Кабміном, відповідати за її 
виконання. Але воно лише тільки створене, там ще штат набирається. Воно 
працює, але не на всю свою потужність.

Лариса Денисенко: Крім того, ще утворення самого міністерства збіглося 
з реформою державної служби і там дуже багато складнощів стосовно кадрів.

Олена Виноградова: Так. Я думаю, що міністерство, можливо, підключиться 
до виконання цієї програми, мені б дуже цього хотілося. І тоді, мені здається, 
процес би пішов краще, ніж коли Міністерство соціальної політики з профілем 
тільки щодо соціальної політики, координує виконання такого стратегічно 
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важливого для населення, для всієї нашої країни, документа. У країні злагода, 
коли різні соціальні групи можуть знайти спільну мову. За виконання таких 
важливих документів має відповідати міністерство, яке комплексно підходить 
до відповіді на цю проблему. І це має бути Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Лариса Денисенко: Наскільки я уявляю процедуру, то навіть зміну кон-
тролюючого органу можна здійснити внесенням кількох рядків змін до цієї 
програми, тобто трохи переставити гравців. Міністерство соціальної політики 
нікуди не подінеться, тому що так чи інакше воно має відповідати за велику 
кількість питань. Але поставити міністерство, котре б координувало все, щоб 
не було таких відписок на ваші запити, особливо з регіонів, – тут, звичайно, 
має працювати Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. І 
загалом чи є надія, що до кінця 2016 або на початок 2017 року якісь елементи 
цієї комплексної програми будуть працювати і чи буде це перепрофілюванням 
координатора чи загального виконавця?

Олена Виноградова: Я думаю, що якщо Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій ще не підключилося до виконання цієї програми, то воно 
обов’язково буде це робити, бо такі розмови вже мали місце. І крім того, так чи 
інакше, деякі заходи виконуються. Я не знаю, наскільки вони виконуються 
в межах цієї програми: тобто цілеспрямовано, щоб виконати всі заходи; або вони 
виконуються через це збіг.

Лариса Денисенко: А можна приклади якісь навести?
Олена Виноградова: Наприклад, був тестовий запуск Єдиної бази даних 

внутрішньо переміщених осіб. Положення про цю базу даних було затверджене 
22 вересня1. Вона ще не функціонує на повну, за повідомленням Мінсоцполітики 
там наче розробник припустився якихось технічних помилок. Будемо вірити, 
що це дійсно так. Обіцяли з початку жовтня або з середини жовтня там щось 
зрушиться і вона буде в повному операційному використанні, але сьогодні, 
у перший робочий день жовтня, цієї бази ще немає. Проте положення є, воно 
вже доступне для читання, і адміністратором і утримувачем цієї бази залиши-
лось Мінсоцполітики. Тобто, інформацію на місцях будуть вносити управління 
соціального захисту, які підпорядковані місцевим адміністраціям. І можна 
було б зробити так, щоб новостворене Міністерство було утримувачем цієї 
бази, проте уряд вирішив, щоб ці повноваження належали Мінсоцполітики. 
Наскільки це буде ефективно, покаже час, подивимось.

Лариса Денисенко: А загалом, які питання може позитивно вирішити ця 
єдина база? Я турбуюсь стосовно того, що коли існує база, це, з одного боку, 
спрощує деякі процедури, з іншого боку, треба дуже ретельно думати, зокрема, 
про захист персональних даних. Щоб це не пішло невідомо кому в руки та неві-
домо як використовувалося. Загалом з точки зору статусу людей, спрощення 
процедур, убезпечення цієї інформації – що можна сказати про цю базу?

Олена Виноградова: Коли розроблявся проект цього порядку, ми надавали 
свої коментарі. Тоді не настільки гарно були виписані положення про захист 
персональних даних, і ми звертали на це увагу. І я не знаю, чи Мінсоцполітики 

1 Постановою Кабінету Міністрів № 646 «Про затвердження Порядку створення, ведення та доступу 
до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб».
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до нас дослухалось, чи до когось іншого, наприклад, до Уповноваженого Вер-
ховної Ради. Він надавав свої коментарі щодо захисту персональних даних, бо 
це профільний орган, що відповідає за захист цієї інформації. Проте там дійсно 
з’явились положення про те, як вносяться дані, що у випадку зникнення від-
повідних обставин внутрішнього переміщення ця інформація зберігається10 
років, далі – знищується. Усе відповідно до процедури, передбаченої Законом 
«Про захист персональних даних». Хто має доступ до Єдиної бази переселенців? 
Це Мінсоцполітики, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій 
та внутрішньо переміщених осіб, Мінфін та інші центральні органи – досить 
широке коло осіб. Написано, хто і яку вносить інформацію, хто який доступ має 
і до якої саме інформації. Написано, що волонтерські і громадські організації 
мають доступ до загальної інформації, без персональних даних. Сама внутрішньо 
переміщена особа має доступ до так званого власного кабінету в цій системі, 
до інформації про себе, свою заяву. Відповідно, управління соцзахисту бачать 
внесену інформацію, вони можуть корегувати те, що внесено відповідно до змін, 
якщо такі стались. На папері поки що не найгіршим чином написано.

Лариса Денисенко: Подивимося, як це буде працювати. Хотілось би 
ще поговорити про питання, яке дуже часто обговорюється як в середовищі 
внутрішньо переміщених осіб, так і серед юристів. Це виборчі права. Чи можна 
сказати, що щось зрушило з місця? Тому що люди зараз живуть по всій Україні, 
і вони не мають права голосувати. І це, звичайно, проблема. Окрім того, що це 
проблема, яка стосується безпосередньо регіонів, де вони були зареєстровані 
від початку, а зараз це тимчасова реєстрація. Наскільки я розумію, це питання 
ще ніяк не вирішено. Але, можливо, є якісь пропозиції від громадського сере-
довища, експертного середовища, як це можна змінити?

Олена Виноградова: Я б хотіла зробити маленьку ремарку: внутрішньо 
переміщені особи мають право і можуть технічно обирати президента, ту 
частину Верховної Ради, яка йде за списками. Відповідно, немає можливості 
голосувати за мажоритарних народних депутатів, тобто які балотувались від 
округу, а також брати участь у місцевих виборах. Уся ця проблема і пов’язана 
з місцевими виборами – внутрішньо переміщені особи перемістились, багато 
з них вже сказали і вирішили самі для себе, що вони вже нікуди не поїдуть, це 
вже буде їхня мала батьківщина.

Лариса Денисенко: Окрім того, тут неможливо точно зрозуміти, коли ти 
повертаєшся, коли держава зрештою тобі забезпечить це право на повернення.

Олена Виноградова: І вони хочуть брати участь у місцевих виборах. 
Нещодавно була зустріч з приводу проблем міграції в Україні, там проводи-
лась фокус-група, в якій брали участь внутрішньо переміщені особи і просто 
внутрішні трудові мігранти. Найбільше обурення люди висловлювали через 
те, що не змогли взяти участь у місцевих виборах. Внутрішні трудові мігранти 
говорили: «Я вже 5 років тут живу». Внутрішньо переміщені особи так само: «Я 2 
роки тут живу, і я не змогла делегувати представників до місцевої ради, які б 
представляли мої інтереси». Перед місцевими виборами були зареєстровані 
щонайменше три законопроекти, які так чи інакше пропонували врегулювати 
це питання, в деяких з них були зовсім нежиттєздатні пропозиції. Ми підтриму-
вали один законопроект, який був розроблений громадськими організаціями 
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спільно з народними депутатами. І не тільки громадськими організаціями, які 
працюють з ВПО, але і з тими, що дуже давно, з перших років незалежності, 
працювали над питанням чесних виборів, які знають цю систему виборчих прав 
і механізмів їх реалізації. Ми підтримали цей законопроект і була можливість 
його прийняти вчасно, щоб ці люди проголосували. Але не було політичної 
волі. І згодом, вже після місцевих виборів, ці законопроекти були відправленні 
на доопрацювання. З тих часів не були зареєстровані такі законопроекти щодо 
участі внутрішньо переміщених осіб у виборах, які б ми підтримали і які б, 
на наш погляд, були життєздатними. Я знаю, що працюють наші колеги-пра-
возахисники над цією тематикою, ми також долучаємось до цих обговорень. 
Серед правозахисників, серед переміщених осіб ця тема є 100 % актуальною, 
бо зараз триває процес децентралізації, об’єднання територіальних громад, і 
якісь місцеві вибори періодично проводяться. У людей є бажання брати участь 
у формуванні представницьких органів місцевого самоврядування. Я думаю, 
що поки це питання не вирішиться позитивно на користь переміщених осіб, 
воно не зникне, його не вдасться замовчувати тим, хто хоче це зробити.

Лариса Денисенко: Які є нагальні проблеми, які мають вирішуватись тут 
і зараз, але навіть не мають законодавчого втілення? Зокрема, чи є загалом 
порядок відновлення зруйнованого чи пошкодженого майна вже на територіях, 
підконтрольних Україні? Чи взагалі існує якась програма для повернення, адже 
людина не може повернутися в нікуди. Людина не може повернутися туди, 
де вже немає її квартири або будинку. Людина не може повернутися туди, де 
немає бодай мінімальної безпеки, вона не забезпечена. Якщо говорити про цей 
комплекс питань, пов’язаних з тим, що навіть законодавства немає, немає, 
що оскаржувати, немає що моніторити, немає, про що взагалі говорити… Чи 
існують проблеми, котрі навіть не унормовані?

Олена Виноградова: Так, питання відшкодування шкоди, завданої руйну-
ванням чи пошкодженням, в першу чергу, житла, нерухомого майна – одне з 
перших, що найбільше турбує внутрішньо переміщених осіб. Це не залежить 
від того, чи людина хоче повертатись, чи вона вирішила не повертатись. Ті, які 
вирішили не повертатись, розраховують на компенсацію, аби придбати житло 
вже на іншій території, там, куди вони перемістились. На початку 2015 року ми 
за допомогою народних депутатів, які займаються тематикою переселенців, 
зареєстрували у Верховній Раді проект Закону «Про компенсацію втраченого 
майна переміщеним особам»1. Це фактично зміни до Закону про захист прав 
переселенців. Проте, на відміну від тих січневих змін, про які я говорила на початку 
передачі, ці зміни навіть перше читання не пройшли. Взагалі не хочуть їх ставити 
на порядок денний, там дуже багато стереотипів, відмовок, політичної інертності 
щодо цих питань, навіть я би сказала, навпаки, заполітизованості цих питань. 
Тому щодо нормативного закріплення права на відшкодування в українському 
законодавстві, прямого, яке б вирішувало цю конкретну проблему людей, які 
постраждали від збройного конфлікту, немає. Є рішення Донецького апеляційного 
суду в справі жительки Слов’янська. Вона позивалась до суду проти України 
щодо виплати відшкодування за її пошкоджене житло. Суд першої інстанції 

1 Проект Закону про відшкодування збитків за зруйноване (знищене) або пошкоджене приватне житло 
особам, приватне житло або приватні домогосподарства яких були пошкоджені (зруйновані) під час про-
ведення антитерористичної операції, реєстр. № 4301. Не прийнятий.
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відмовив у задоволенні позову, а друга інстанція – Донецький апеляційний 
суд – навпаки, задовольнив ці вимоги жінки. Суддя дуже ретельно вивчила 
це питання, вона сама переселенка. Взагалі весь Донецький апеляційний суд, 
всі судді – переселенці. Для них ця тематика рідна, і коли з ними спілкуєшся 
на тренінгах та спільних конференціях, вони все прекрасно розуміють, бо 
на власному досвіді це пережили. І от суддя вивчила це питання і вирішила 
на користь переселенки, базуючись на чинних нормах законодавства. На пре-
великий жаль, це рішення було оскаржене в касаційному порядку, тобто зараз 
ми ще чекаємо на рішення касації, це рішення вже буде остаточним для України. 
Будемо спостерігати (бо не наша організація цю справу веде), що вирішить суд 
третьої інстанції, і тоді вже можна говорити, які перспективи захисту в між-
народних судових органах справ цих людей. Питання відшкодування шкоди 
українським громадянам за пошкодження їхнього житла перебуває в зоні 
зацікавленості Європейського суду з прав людини, і він готовий розглядати 
ці справи. Влітку також було рішення Європейського суду з прав людини, 
по схожій справі – не по суті, а за формою. Так само люди позивалися щодо 
відшкодування їм збитків, завданих внаслідок пошкодження їх майна, проте ці 
скарги Європейський суд з прав людини не прийняв. Не через те, що вони були 
безпідставні, а суд сказав, що люди не надали достатніх доказів. Це так зване 
рішення про неприйнятність. Про що це говорить? Перше, Європейський суд з 
прав людини дуже швидко взяв для розгляду ці справи, і це дуже добрий знак. 
Це говорить про те, що питання відшкодування шкоди українським громадянам 
за пошкодження їхнього житла перебуває в зоні інтересів (це я дуже грубо 
кажу), в зоні зацікавленості Європейського суду з прав людини, і що він готовий 
розглядати ці справи. Бо десь півтора року для початку розгляду скарг – це 
дуже швидко як для міжнародної судової інстанції. По друге, в цьому рішенні 
про неприйнятність суд чітко вказав, що там повинні бути принаймні такі і такі 
докази. Тобто, фактично таку невеличку інструкцію дав для українських юристів 
та правозахисників, що суду потрібно для того, щоб він міг винести рішення 
по суті. Якщо заявники та адвокати, які їх представляють, краще підготуються 
і підійдуть з більшою серйозністю до цього судового розгляду, то є всі шанси 
позиватись принаймні проти України. По-перше, щодо відшкодування шкоди, 
завданої внаслідок пошкодження або втрати майна, а по-друге, суд ще може 
зобов’язати державу щось зробити системно, наприклад, внести зміни до зако-
нодавства, щоб ці люди мали можливість отримувати відшкодування. І це буде 
таким невеликим зобов’язанням до уряду – працювати над цією тематикою.

Лариса Денисенко: Можливо, ще є якісь закони або підзаконні акти, які 
потрібно розробляти та ухвалювати?

Олена Виноградова: Що для нашої організації важливо: як я говорила, 
наші правові приймальні безкоштовно надають допомогу внутрішньо перемі-
щеним особам. Це і суди, і консультування, і написання скарг до органів влади. 
За великим рахунком, безкоштовну правову допомогу постраждалому населен-
ню надають тільки громадські організації. Категорія населення переміщених 
осіб, і не тільки їх, а й ті, хто проживають вздовж так званої лінії зіткнення, – це 
надзвичайно вразлива категорія населення. Рівень доходів низький, рівень 
працевлаштування і зайнятості – низький, бо там економіка не функціонує 
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нормальним чином, а потреби в юридичній допомозі надзвичайно великі. Ми б 
хотіли, аби держава, нарешті, звернула на це увагу, щоб були внесені зміни 
до Закону «Про безоплатну правову допомогу». І ця категорія населення була 
би внесена до переліку осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову 
допомогу1. Щоб вони могли звертатися до так званих державних юристів, тих, 
яким держава платить. Це збільшило б рівень покриття населення, яке забез-
печене правовою допомогою. Щоб не тільки громадські організації це робили, 
а щоб держава відчула на собі той тягар та біль, які щодня відчуває населення. 
Бо поки що тільки ми моніторимо, тільки ми спілкуємось з переселенцями, 
тільки ми знаємо, які в них проблеми. Від найменших – діточок, яких в школу 
немає за що зібрати або спеціальні медичні засоби підібрати, до проблем людей 
похилого віку. Якби представники органів державної влади різних рівнів, сфер 
та направленості частіше стикались і взаємодіяли з переселенцями, то активніше 
розвивалася б державна політика в цій сфері.

Лариса Денисенко: Дякую! З нами була Олена Виноградова – правовий 
аналітик Благодійного фонду «Право на захист». Ми намагалися розібратися 
із чинним законодавством, яке регулює статус внутрішньо переміщених осіб. 
Залишайтеся з нами, почувайтеся захищеними!

1 Внутрішньо переміщені особи віднесені до суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу 
Законом від 21 грудня 2016 року «Про Вищу раду правосуддя».
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Як переселенцям безкоштовно отримати правову 
допомогу?
20 жовтня 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів 
«Громадського радіо». З вами Лариса 
Денисенко, це «Ген справедливості». Ми 
продовжуємо цикл програм, присвя-
чених наданню безоплатної правової 
допомоги і доступу до правосуддя. Ми 
концентруємося на правах внутрішньо 
переміщених осіб і сьогодні будемо 
говорити про безоплатну правову 
допомогу і правові консультації для вну-

трішньо переміщених осіб. Я вітаю в студії адвокатку Наталю Радушинську, 
заступницю директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги в Житомирській області, та Ярослава Писарева, директора 
Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. Вітаю вас! У попередніх випусках правозахисники говорили про те, 
що дуже важливою є місія законотворця – він має внести зміни до Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу», аби внутрішньо переміщені особи отри-
мали стутус осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 
Цього не сталося, хоча це обговорювалося кілька разів1. Ми всі розуміємо, 
що є велика кількість людей та їхніх потреб, але консультацій потребують 
багато людей, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи або хочуть 
його отримати та мають з цим проблеми. Отже, скажіть, як бути у цій ситуації, 
коли законом питання неврегульоване, а вирішують його центри з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги?

Ярослав Писарев: Ми вирішуємо це питання так, що у будь-якому випадку 
внутрішньо переміщена особа не має великих доходів. Тому коли такі люди 
надають нам довідку про доходи або довідку з податкової про їх доходи, вони 
підпадають під статтю 14 Закону «Про безоплатну правову допомогу».

Лариса Денисенко: А коли бувають моменти, щолюдина тільки приїхала, 
в неї довідки не має, їй немає що заперечити, немає, що підтвердити. І таких 
ситуацій дуже багато. Що ви робите?

Ярослав Писарев: Усе одно, в єдиній базі податкової системи вони є, 
за ідентифікаційним номером їх можна знайти. Але це забирає багато часу, понад 
два тижні, поки податкова видасть цю довідку про всі доходи, які в людини були 
до того, як вона перемістилася, чи є зараз. А до цього ми робимо первинну 
консультацію. Якщо негайне втручання потрібне, то ми допомагаємо написати 
звернення, заяву або, може, навіть процесуальний документ складаємо про те, 
що треба відтермінувати час розгляду судової справи, якщо людина звернулася 
вже в процесі, і таким чином виходимо з ситуації.

1 Внутрішньо переміщені особи отримали право на безоплатну вторинну правову допомогу з 5 січня 2017 
року.
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Лариса Денисенко: А якщо людина стоїть на обліку в центрі зайнятості 
та поки що не влаштована на роботу, чи має вона якісь переваги стосовно 
отримання безоплатної вторинної чи первинної правової допомоги? Потік 
достатньо великий – ми іноді навіть не встигаємо вести окрему статистику 
за зверненнями вимушених переселенців.

Ярослав Писарев: На підставі довідки з центру зайнятості про те, що люди-
на стоїть на обліку, і ми розуміємо, що вона не працює, а інших доходів, з її 
слів, в неї немає, ми можемо призначити адвоката. Або наш співробітник піде 
за дорученням Центру до судового процесу чи представить інтереси в інших 
органах, наприклад, місцевого самоврядування.

Лариса Денисенко: Перед тим, як почати говорити з Наталією про жито-
мирський досвід, хотілося б детальніше дізнатися, що у Краматорську, тому 
що дуже багато людей перемістилися туди та ви серед них. Як вирішується 
питання з великою кількістю людей? Хоча в Києві і всюди дуже багато людей, 
які вимушені були виїхати та залишити свої оселі. Але тим не менше, можливо, 
є якась специфіка саме Краматорська як міста, куди можливо перший потік йде 
від початку, тому що це ближче за територіальним розрахунком?

Ярослав Писарев: Так, потік достатньо великий – ми іноді навіть не всти-
гаємо вести окрему статистику за зверненнями вимушених переселенців. 
Також у Краматорську та Слов’янську, які розташовані дуже близько одне від 
одного – лише понад 10 км між цими містами – працює чимало громадських 
організацій, наших партнерів. Ми також перенаправляємо до них, наприклад, 
до Благодійного фонду «Право на захист». У нас з ним зараз гарний проект, Фонд 
навіть бере на себе всі судові витрати, а також надає переселенцю адвоката. Ми 
разом намагаємось максимально охопити щонайбільшу кількість внутрішньо 
переміщених осіб або тих, хто постраждав внаслідок АТО, – як первинними 
консультаціями, так і наданням вторинної правової допомоги.

Лариса Денисенко: Ця місія «правової вітрини», можливість комунікації 
з правозахисними організаціями, заявлена раніше, працює.

Ярослав Писарев: Вона працює, вона в дії, вона реальна абсолютно. На жаль, 
є замало таких проектів, де вимушених переселенців можуть представляти 
адвокати інших благодійних фондів або громадських організацій, але такі є. Є 
адвокати, які, наприклад, надають правову допомогу безкоштовно. Pro bono. 
У нас такі теж є, вони залучаються, як Кадієвський Олександр, наприклад. Він 
взагалі спеціалізується на військовослужбовцях, але іноді ми йому передаємо 
справи, і він бере, якщо в нього є час.

Лариса Денисенко: Дякую. Наталіє, можливо, ви можете поділитися якимось 
унікальним житомирським досвідом, як Регіональний центр у Житомирській 
області дає раду людям, які не підпадають під парасольку закону, але ми всі 
розуміємо, що треба виходити з ситуації та допомагати.

Наталія Радушинська: Хочу зазначити, що на території Житомирської 
області на даний час перебувають та зареєстровані близько 7 тисяч пересе-
ленців. З них 2 тис. – це діти. Ще 2 тис. – це пенсіонери та люди з інвалідністю. 
Тобто, це люди, які вже підпадають під дію нашого Закону «Про безоплатну 
правову допомогу». На жаль, дійсно існує проблема, що ця категорія не внесена 
як переселенці до нашого закону, і ми сподіваємось, що ці зміни, на які ми 
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чекаємо, будуть прийняті найближчим часом, однак, виходимо з того, що є. З 1 
вересня 2016 року кожна особа на території нашої країни, незважаючи на свій 
майновий стан, має право на безоплатну первинну правову допомогу, тому 
консультуємо всіх, і все, що в наших силах робимо. Насамперед, 6 листопада 
2015 року нашим центром спільно з Житомирським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги було відкрито дистанційний пункт 
доступу до правової допомоги на базі готелю «Житомир», де живе найбільша 
кількість переселенців. Це місце проживання їм забезпечило місто. Крім того, 
такий само мобільний консультативний пункт відкрито у санаторії «Тетерів» – 
це місто Коростишів Житомирської області, там теж велике скупчення саме 
переселенців. Для цих людей щоквартально виїжджають працівники місцевого 
центру, а також адвокати, і консультують їх у місці проживання. Крім того, 
там постійно розміщується інформація, з адресою місцевого центру, а тепер 
вже й бюро правової допомоги, де люди можуть отримати безкоштовну кон-
сультацію і, у разі необхідності, доступ до вторинної правової допомоги, тобто, 
доступ до професійного адвоката.

Лариса Денисенко: А як ви на початку комунікували з адміністрацією 
готелів? Чи була допомога від Управління соціальної політики, яке вказало б, 
що тут є точки, де люди сконцентровані й потребують того, аби приїхали 
юристи чи співробітники Центру, адвокати та розібралися, хто і в який спосіб 
кому може допомогти?

Наталія Радушинська: Усі наші установи та організації, і керівництво готелю, 
і Житомирська районна облдержадміністрація, яка була присутня на відкритті 
цього мобільного пункту, надають всю необхідну допомогу. Це і розміщення 
нашої інформації в них на стендах, і приміщення, яке вони абсолютно безко-
штовно надають, аби адвокати консультували цих людей, коли ті приїжджають. 
Тобто, комунікація відбувається у людських, нормальних відносинах, і всі з 
розумінням ставляться до проблем інших людей, які вимушені були переїхати 
зі своїх домівок і на сьогодні не мають даху над головою.

Лариса Денисенко: Люди знають заздалегідь, що буде мобільна група? 
У вас є якісь визначені дати? І так само, може, й адвокати знають, з якими про-
блемами мають зіткнутися? Чи все це стихійно?

Наталія Радушинська: Ні, все це заплановане, входить до нашого річного 
плану, заздалегідь виішується об’ява: де саме, в якому приміщенні, які адво-
кати будуть консультувати. І адвокати знають людей завчасно, ми завчасно 
повідомляємо.

Лариса Денисенко: З якими проблемами найчастіше звертаються до вас 
люди?

Наталія Радушинська: Ви знаєте, якщо аналізувати дані про звернення 
внутрішньо переміщених осіб, то можна виокремити такі соціальні проблеми, 
як виплата кредиту після смерті одного з подружжя, отримання соціального 
житла, здійснення представництва потерпілих у кримінальних провадженнях, 
при розірванні шлюбу, позбавленні батьківських прав, призначенні аліментів, 
а також був випадок, коли був необхідний дозвіл батька на виїзд дитини на оздо-
ровлення за кордон. Крім того, основною категорією питань є припинення 
виплат соціальної допомоги у зв’язку з виявленням застарілої інформації чи 
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при наявності деяких проблем. Проблем багато, дуже часто звертаються для того, 
щоб звернутися саме до Європейського суду з прав людини та заповнити 
відповідний формуляр. У нас всі директори місцевих центрів є адвокатами, 
так само керівництво регіонального центру. Дуже часто звертаються для того, 
щоб звернутися саме до Європейського суду з прав людини. Був у нас гарний 
досвід: наш директор Житомирського місцевого центру Тетяна Борисівна Кулик 
на громадських засадах допомагає людям писати ці заяви. До неї зверталися 
саме переселенці, пишуть звернення до Європейського суду проти держави 
Росія, бо вони втратили житло, майно і мають такі проблеми. І з 4 осіб, яким 
допомагала звернутись до Європейського суду Тетяна Кулик, 3 – прийняті 
до розгляду.

Лариса Денисенко: І пане Ярославе, у продовженні мого питання і розмови 
з пані Наталею стосовно того, з якими проблемами стикаються та звертаються 
внутрішньо переміщені особи. Тепер перейдемо до Краматорська.

Ярослав Писарев: У наших переселенців, які залишилися на території 
Донецької області, такі ж самі проблеми. Ще додається встановлення факту 
смерті та встановлення факту народження. Такі заяви ми просто людині допо-
магаємо написати, незважаючи на те, чи має вона право на вторинну допомогу. 
Ми просто їх пишемо та передаємо людині й все. У нас є відділ представництва, 
який цим займається. Майже всі співробітники центру – це фахові юристи, дехто 
є адвокатом, тому ми можемо надати таку фахову правову допомогу. Позови 
про розлучення ми також супроводжуємо, навіть можемо написати людині 
заяву, оскільки це не є складним процесуальним документом. Всі жаліються 
на те, що немає де жити, зараз дуже дорого винаймати житло в Краматор-
ську, там ціни, майже як в Броварах. Плюс «комуналка» підвищується, йдуть 
з питаннями про оформлення субсидії, чи не заберуть субсидію, й з іншими 
життєвими питаннями, що турбують. Деякі навіть приходять з питаннями, де 
«гуманітарку» отримати.

Лариса Денисенко: Якщо людина хоче дізнатися правовий шлях, як отри-
мати «гуманітарку», вона цілком має на це право. Ви зацікавили мене темою 
соціального житла, чи можете навести приклади, як вирішувалось це питання 
за вашим досвідом? Як, можливо, вже ці питання розглядали суди, чи, навпаки, 
це вирішувалось на рівні місцевих органів влади?

Наталія Радушинська: Наразі в нас на Житомирщині це вирішується поки 
що на рівні місцевої влади, і вона з цим, на мою думку, справляється. Тому 
що у нас був готель «Житомир» – це така велика будівля.

Лариса Денисенко: Це фактично центральний готель на площі Перемоги, 
якщо я не помиляюсь, можливо, вже перейменували.

Наталія Радушинська: Ні, так і залишилось, на площі Перемоги, 6, роз-
ташований готель. І людей там розселили. Пам’ятаю, коли ми тільки починали 
працювати з внутрішньо переміщеними особами, ми приходили на збори, 
було досить багато людей. А останнього разу я приїжджала особисто на це 
приймання громадян, яке проводилося в консультаційному пункті, і не дуже 
багато людей зібралось. Ми почали з’ясовувати чому, і виявилось, що всі більш-
менш отримали житло, залишилися лише ті люди, яких запропоноване житло 
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не дуже влаштовує: чи поверх не той, чи зручності не такі тощо. Але абсолютно 
кожній людині житло було запропоноване.

Лариса Денисенко: А це будуються нові будинки чи пропонуються інші 
варіанти? Є дуже багато житла зараз у селищних радах, але, на жаль, воно 
не дуже цікавить внутрішньо переміщених осіб, тому що вони, як правило, 
містяни, а в селі вони не знають, як себе забезпечити.

Наталія Радушинська: На жаль, пропонуються інші варіанти. Пропону-
ється вторинне житло, тобто таке, яке було у використанні: гуртожитки, житло 
з різних фондів, тобто, по можливості. Є дуже багато житла зараз в селищних 
радах, але, на жаль, воно не дуже цікавить внутрішньо переміщених осіб, тому 
що вони, як правило, дійсно містяни, і в селі вони не знають, як себе забезпе-
чити. Хоча там вони мають можливість отримати земельну ділянку і якийсь 
садочок та тримати якесь невеличке господарство. Але для цього потрібен 
хист і бажання, звичайно.

Лариса Денисенко: Я одного разу зіткнулася з тим, що батьки моєї подруги 
не бажали тут нічого сіяти, хоча вони як раз проживали до цього під Луганськом, 
і в них був маєток. Але вони говорили, що не хочуть укорінюватися. Це дуже 
болісна тема, коли ти чітко знаєш, що якщо ти щось тут посадиш, то просто 
так ти це не залишиш. І це психологічний момент, свідчення того, що людина 
не може з цим змиритися.

Наталія Радушинська: У нас є адвокат, який повернувся з Донецька. Він 
прожив там понад 20 років, сам уродженець міста Овруч Житомирської області. 
Він повернувся з сім’єю: в чому був – в тому і виїхав. Залишив там абсолютно все: 
квартиру, 20 років свого життя, все своє майно і повернувся до своїх батьків 
у місто Овруч. Він є адвокатом системи безоплатної правової допомоги, ми 
з радістю уклали з ним контракт. Це адвокат Петро Яцко, який вже понад рік 
працює в місті Овруч. Потроху повертається до життя.

Лариса Денисенко: Ярослав, а як з соціальним житлом у Краматорську, 
ви теж сказали, що люди по нього звертаються: по допомогу в отриманні, 
у консультування? Як це можливо вирішити у легітимний спосіб?

Ярослав Писарев: У нас те ж саме. Гуртожитки, які ще повністю не зайняті, 
наприклад, студентами. На території Краматорська є два вищих навчальних 
заклади, які також надали деякі поверхи своїх гуртожитків для переселенців. 
Це все вирішується на рівні місцевого самоврядування, більше це питання 
нікуди не виходить. Також ті ж самі проблеми, коли когось щось не влаштовує, 
але це побутові, на мою думку, питання. Більш того, я знаю, що місто Бахмут 
зараз взяло великий грант і будуватиме соціальне житло для внутрішньо 
переміщених осіб. Там також будуть ремонтувати деякі будівлі, але процес 
іде, і саме в Бахмуті є велике скупчення вимушених переселенців. Там навіть 
кількість зареєстрованих перевищує вже кількість тих, хто там проживав. 80 
тис. там проживало до бойових дій, а зараз на території Бахмута зареєстровано 
90 тис. переселенців.

Лариса Денисенко: Зрозуміло, що в нас суди розглядають кожну справу 
індивідуально, але існують також і «спільнокореневі» проблеми, зокрема, це 
встановлення в судовому порядку факту смерті чи факту народження. Вирі-
шення проблеми стосовно виплати кредиту, який взяло подружжя чи хтось 
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один з подружжя. І зараз не зрозуміло, хто на якій території знаходиться. Як 
ви вважаєте, чи є потреба і чи може це бути правовим виходом – зробити те, 
що ми називаємо «кози» – шаблони заяв, позовів для того, щоб людина поба-
чила в якійсь збірці, що цю проблему можна вирішити отак. Тобто, вписувала 
в шаблон свою адресу чи тимчасову реєстрацію, прізвище, додавала якісь 
документи. І якщо людина не може віднайти сили, час, а можливо, сміливість 
поговорити з адвокатом, то могла б в такий спосіб вирішити це самостійно. Як 
ви вважаєте, чи це вирішило б проблему для внутрішньо переміщених осіб, бо 
з встановленням факту смерті та народження найбільше стикаються саме вони.

Наталія Радушинська: Навіть якщо б не вирішило, то допомогло б дуже 
великій кількості людей. Я думаю, це було б суттєвим вирішенням цієї пробле-
ми. Як адвокат, можу сказати, що навіть у таких простих справах для юриста, 
як розлучення чи стягнення аліментів (де теж можна підставити прізвище, і 
немає жодних складнощів зі складанням позовної заяви за зразком, знайде-
ним в Інтернет), я стикаюся з тим, що навіть людям з вищою освітою, може і 
не юридичною навіть, складно написати таку заяву. У будь-якому випадку, якщо 
такий зразок є, то людина, яка хоче, яка має таку проблему, зможе отримати 
елементарну допомогу в цьому, аби звернутися до суду.

Ярослав Писарев: Я вважаю, що це не вирішить проблему для літніх людей, 
оскільки вони звикли жити за радянською системою. Це вирішить проблему пев-
ному відсотку достатньо молодих людей, хто, можливо, має вищу освіту. Або навіть 
не має, але розуміє, як це зробити, є якась практика написання звичайних листів. 
Для певного відсотка, так, це може бути вирішенням проблеми, у нас в центрі 
висять зразки таких позовних заяв, ми можемо давати бланки позовних заяв і 
робимо це. Але, як показує практика, більшість повертаються і кажуть: ні, давайте 
ви краще напишете.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про інші можливі форми співпраці 
з внутрішньо переміщеними особами, які могли б запропонувати центри з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, то, на ваш погляд, якими 
вони можуть бути? Поки що внутрішньо переміщені особи не є прямими 
клієнтами, які мають право на отримання цієї допомоги відповідно до закону.

Наталія Радушинська: Ви знаєте, що з 1 вересня 2016 року ми маємо дуже 
гарний інструмент – це бюро правової допомоги, які діють в кожному районі. 
Ці бюро були створені для правоосвітницької роботи, для надання первинної 
правової допомоги всім верствам населення. Я думаю, що, завдяки цьому 
інструменту, можна значно розширити допомогу і для цієї категорії – проводити 
семінари, круглі столи, заняття. У нас бувають різні моменти, коли ми допомага-
ємо таким людям. Дуже активну участь беруть громадські організації, і зокрема 
церкви. Абсолютно різні форми допомоги є. Навіть якщо ми побудуємо їм нові 
будівлі та виростимо їм садки, це не викоренить тугу за батьківщиною, за тою 
землею, де вони народилися, куди вони хочуть повернутися. Тому проблему 
потрібно вирішувати більш комплексно: повернути їм землю, і це було б най-
кращим вирішенням цієї проблеми. Україна фактично вдруге постала перед 
таким великим глобальним переселенням народу, вперше це було у 1986 році. 
Тоді 30 років тому також численна кількість наших людей була вимушена через 
Чорнобильську катастрофу переселятися з місця на місце. Тоді було трохи 
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по-іншому, тоді дійсно будувалися котеджні містечка. І за родом моєї діяльності, 
я іноді, як адвокат, спілкуюся з переселенцями тієї першої хвилі. Вони до цього 
часу не прижилися на тих місцях. У них вже виросли садки, вони обжили поля, 
на яких були побудовані однотипні будиночки, що не відрізняються один від 
одного. Але дотепер старенькі бабусі, які іноді з різними питаннями звертаються 
по допомогу, хочуть повернутися до своєї хати і померти на своїй землі. Хоча 
та земля знаходиться в тій же Житомирській області.

Ярослав Писарев: Хочу сказати про свою матір, яка раз на два місяці 
їздить до Горлівки, а потім дня два-три я намагаюсь її привести до того, що все 
вже пройшло, давайте жити далі. Але вона живе спогадами. Це важкий психо-
логічний момент.

Лариса Денисенко: Принаймні ми, як адвокати, можемо зробити все, 
щоб вирішувати на тому рівні, на якому можемо, правові проблеми, що з ними 
стикаються внутрішньо переміщені особи. Я дякую вам за цю розмову. Нагадую, 
що гостями студії «Гена справедливості» були адвокатка Наталя Радушинська, 
директорка Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Житомирській області, та Ярослав Писарев, директор Краматор-
ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
Почувайтеся захищеними!
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Перетин адмінкордону між Україною та ОРДЛО і 
Кримом. Поради адвокатів
27 жовтня 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів 
«Громадського радіо». З вами Лариса 
Денисенко і це «Ген справедливості». Ми 
продовжуємо цикл програм, присвячений 
функціонуванню системи безоплатної 
правової допомоги і доступу до право-
суддя. У фокусі нашого циклу – права 
внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні ми 
будемо говорити про те, з якими пробле-
мами стикаються люди, коли перетинають 

адміністративний кордон з окупованими територіями. Говорити про це буде-
мо з адвокаткою, заступницею директорки Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській області Юлією Лісовою 
і адвокатом з Краматорська, який теж представляє систему і Українську Гель-
сінську спілку з прав людини, – Олександром Кадієвським. Вітаю в студії! Коли 
людина перетинає кордон або багаторазово, або один раз, з якими проблемами 
вона стикається? І, якщо вже є якась судова практика, коли вирішуються ці 
проблеми в судовому чи досудовому порядку, можете наводити приклади.

Юлія Лісова: Я буду говорити більше про Крим, Олександр про перетин 
кордону між Донецькою і Луганською областями та підконтрольними терито-
ріями. Коли особа перетинає кордон між материком та Кримом, то фактично 
діє такий же режим, як між Україною та іншими державами. Тому особі треба 
підготуватися до того, що в неї мають бути всі необхідні документи, які посвід-
чують особу, або якщо вона їде з неповнолітньою дитиною – щоб були всі 
документи на цю дитину. Крім того, існують обмеження для провозу речей, такі 
самі, як і для провезення речей в інші держави. А також є додаткові обмеження, 
які регулюються постановою про обмеження поставок товарів на тимчасово 
окуповані території1. Стосовно цієї постанови є багато питань щодо дискримі-
нації кримчан і мешканців Донецької і Луганської областей. Адже вона суттєво 
обмежує права перевезення власних речей, порівняно, наприклад, навіть з 
правами громадян, які їдуть в інші держави або переміщуються всередині 
держави на території, не пов’язані з окупованими територіями. Про судову 
практику: свіже рішення Одеського окружного апеляційного суду від 26 вересня 
2016 року, яким я пишаюся. Був позов від внутрішньо переміщеної особи, якій 
заборонили провозити з Криму особисті речі на підставі саме цієї постанови 
Кабінету Міністрів № 1035. І суд визнав, що не потрібно забороняти провозити всі 
речі, а ця постанова стосується лише товарів. Тобто тих речей, які провозяться 
з метою продажу, здійснення підприємницької діяльності.

1 Ідеться про постанову Кабінету Міністрів від 16 грудня 2015 р. № 1035 «Про обмеження поставок окремих 
товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території 
України на тимчасово окуповану територію», що 14 червня 2016 року була визнана незаконною в судовому 
порядку (фактично – пункт 1 цієї постанови, що, власне, і встановлював обмеження). 
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Лариса Денисенко: Я стикалася з такою темою: до мене приходили люди 
і запитували, що робити з домашніми тваринами. Те саме стосується домашніх 
бібліотек, бо коли ти вивозиш книжки, це виглядає, як комерційна діяльність. 
А також – музичних інструментів. Постанова дійсно дуже специфічна. Я не уяв-
ляю, навіщо сучасній людині дозволяти вивозити компас або друкарську 
машинку, але при цьому вона не може перевезти кицьку або бібліотеку, яку 
батьки збирали поколіннями.

Юлія Лісова: Стосовно домашніх тварин, то для мене це теж болісне 
питання, бо я вивозила собаку з Криму. Зараз батьки думають, як вивезти своїх 
домашніх улюбленців. Спочатку необхідно було оформити ветеринарну довідку. 
Але довідка, оформлена в Криму, не визнавалась на материку, бо там стояла 
печатка Республіки Крим, яка не визнається. Але зараз, з цією постановою 
№ 1035, ще більше ускладнилося питання, бо, відповідно до цієї постанови, 
тварин вважають товаром, і тому їх вивезення заборонене. Але рішення, яке 
ми отримали, я дуже сподіваюсь, що воно вистоїть в апеляційній інстанції і 
створить певний прецедент, який дозволить говорити і розрізняти товар і 
особисті речі. Книг і багато чого немає в цій постанові. Я намагалася провозити 
електрочайник, мультиварку – мені теж заборонили. І це погано відбивається 
на мешканцях Криму або інших окупованих територій, тому що внутрішньо 
переміщена особа бажає жити на материку, підтримувати зв’язки з Україною, 
але їй постійно вигадують препони.

Лариса Денисенко: А, власне, чи є якийсь сенс оскаржувати оці формальні 
підстави, які занотовані у постанові Кабміну, і відстоювати якісь свої права 
на вивіз тієї чи іншої групи речей, які людина вважає особистими?

Юлія Лісова: Я впевнена, що це рішення суду буде оскаржуватися в апеля-
ційній інстанції. Я вважаю, що такі заборони просто необхідно оскаржувати бо 
якщо ми будемо мовчати, до нашого уряду не буде доходити сигнал, що коїться 
щось несправедливе. Більше того, я за підтримки Української Гельсінської спілки 
з прав людини також подала позов у своїх же інтересах (я там є позивачем) 
щодо оскарження взагалі постанови Кабінету Міністрів України № 1035. Ми 
говоримо, що вона дискримінує кримчан, суттєво обмежує, порушує право 
власності, гарантоване як Конституцією, так і Європейською конвенцією з прав 
людини, зокрема, статтею 1 протоколу 1.

Лариса Денисенко: Ви сказали, що людина має готуватися до того, що на кор-
доні до неї будуть вимоги, як до іноземця. Але у росіян є свої вимоги. Коли 
люди їдуть з неповнолітніми дітьми, про що треба знати, які документи мати? 
Або якщо відправляють дитину з бабусею, тіткою, одним із батьків?

Юлія Лісова: Громадяни України можуть перетинати кордон, зокрема 
російський, який зараз фактично існує в Криму, за внутрішнім українським 
паспортом. Якщо це іноземець або особа без громадянства, їй потрібно отри-
мати дозвіл у міграційній службі, але там існує вичерпний перелік тих причин, 
за яких така особа може поїхати до Криму. Стосовно громадян України, перш 
за все, потрібно пересвідчитись, що паспорт дійсний. Дуже часто буває, що особа 
забула вклеїти фотокартку, змінити прізвище. На кордоні говорять, що паспорт 
недійсний і, якщо у кишені немає закордонного паспорта, особа вимушена 
повертатися до материкової частини України. Стосовно дітей: особа, яка досягла 
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16-річного віку і має власний паспорт, може без згоди батьків перетинати цей 
кордон. Якщо один з батьків везе дитину, то необхідний нотаріально засвід-
чений дозвіл другого.

Лариса Денисенко: Тобто, цього вимагає навіть українська сторона, коли 
ти їдеш в Крим? Це, фактично, правила, які існують, коли ти мандруєш за кордон.

Юлія Лісова: Так, вони це пояснюють тим, що не контролюють Крим і тому 
не можуть гарантувати, що ця дитина повернеться до батьків. Не потрібне 
таке нотаріальне посвідчення, якщо особа надасть довідку про те, що другий 
з батьків помер, або рішення суду, яке дозволяє вивозити дитину в якусь 
конкретну державу, свідоцтво про народження, в якому не зазначені відомо-
сті про батька, або зі слів матері (є ще перелік, за яких умов це нотаріальне 
посвідчення не потрібне).

Лариса Денисенко: Чи є різниця між тим, що розповідала Юлія стосовно 
Криму і тим, коли ми говоримо про адміністративні кордони з тимчасово 
окупованими територіями у Луганській і Донецькій областях?

Олександр Кадієвський: Так, в цьому є відмінності1. По-перше, для пере-
тину кордону з так званими Донецькою і Луганською народними республіками 
потрібно отримати дозвіл на проходження кордону. До цього це був паперовий 
носій, що для всіх було дуже незручно – довго за часом, всі стикалися з коруп-
цією. На даний час, завдяки моніторингу пропускних пунктів, проведеному з 
початку 2016 року і до квітня, і Міністерством юстиції, і МВС, і за допомогою 
правозахисних організацій, ми змогли досягти певних результатів. На даний час 
цей дозвіл можна отримати навіть електронною поштою. Тобто, законодавець 
визначив три способи отримання такого дозволу: безпосередньо звернутися, 
направити поштою рекомендованого листа або електронним листом, надавши 
скан-копії. І законодавець, що є дуже зручним зараз, поставив термін, протягом 
якого це питання має бути вирішене – це десять днів. Тобто, протягом десяти 
днів можна отримати певну відповідь. Крім того, за вказаними дозволами 
кожному, хто звернувся, присвоюють спеціальний номер, за яким можна навіть 
прослідкувати, на якій стадії зараз перебуває заявка. Тобто, особа, коли потра-
пляє на кордон, вказує свій номер, який є в базі, показує паспорт і перетинає 
кордон. Але залишаються такі незручності, наприклад, як черги.

Лариса Денисенко: Говорять, що почастішали випадки несанкціонованих 
обшуків. Це все пояснюється поліцією або бодай кимось, хто стоїть на блокпостах? 
Їм надані спеціальні повноваження, і вони можуть перевірити як машину, так і 
документи, і особисті речі? Людині говорять, що є підозра, що вона належить 
до сепаратистського руху. І, фактично, починається перетрушування речей, 
інколи, речі зникають, інколи, людина відчуває, що її гідність принижують. 
Що робити в таких випадках, куди звертатися, чи є взагалі сенс скаржитися?

Олександр Кадієвський: У будь-якому випадку є сенс скаржитися. 
Я підтримую свою колегу: якщо люди стикаються з такими незручностями, 
то скаржитись необхідно. Хочу сказати, що на всіх контрольно-пропускних 
пунктах на підконтрольній Україні території є відповідні таблички з написами 

1 Див. Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької 
та Луганської областей, затверджений наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру 
при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської 
областей) від 14 квітня 2017 р. № 222 – ог.
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телефонів, є інформація, куди людина може поскаржитися: фіскальна служба, 
міграційна, різні відомства. На території так званих ДНР, ЛНР таких табличок 
немає, там поскаржитись особа не може.

Лариса Денисенко: Буде достатньо телефонного оскарження, не потрібно 
буде письмово це засвідчувати, когось викликати на місце?

Олександр Кадієвський: Можливо, це спочатку буде гаряча лінія, тобто, 
треба буде зафіксувати, а потім, авжеж, треба буде писати заяву, з’ясовувати 
обставини. Дійсно, в таких випадках треба заручитися свідченнями двох осіб, 
які підтвердять вказані неправомірні дії. Треба записати їхні контактні дані, 
потурбуватися про свідків, бо вони можуть перетнути кордон, і їх потім важко 
буде знайти. Співробітники поліції мають регламентувати свої дії відповідно 
до Закону «Пронаціональну поліцію», але в даному випадку, якщо заявник 
не підкориться, не покаже свої речі, можливо, він ризикує просто не переїхати 
кордон. Така ж ситуація і на «тій» території. Їх «законодавство» не регламентує, 
але негласно у них теж діє таке правило, що працівник митниці може на свій 
розсуд обшукати людину. Прописано навіть, що має бути двоє понятих тієї ж статі, 
але, як показує практика, люди, які перетинали кордон, кажуть, що там просто 
відкривають сумку і дивляться, ніяких понятих немає.

Лариса Денисенко: А те, що казала Юлія стосовно особистих речей, – 
ситуація тотожна чи все ж є різниця?

Олександр Кадієвський: Майже тотожне тому, що відбувається на кордоні 
Криму. На території так зхваних ДНР і ЛНР діють закони Митного союзу1. Деякі 
речі навіть відрізняються в цих ДНР і ЛНР, наприклад, в сумах коштів. Що можна 
виділити – в їхньому так званому законі викладено порядок перевезення саме 
бібліотек. Літературу старішу 1950 року неможливо вивезти, новішу можна.

Лариса Денисенко: Вони вважають це антикваріатом?
Олександр Кадієвський: Певно, вони вважають це антикваріатом. Тоб-

то, якщо у вас в бібліотеці є якісь такі книжки, ви їх не зможете вивезти – це 
вже вважається «достоянием республики».

Лариса Денисенко: А загалом це стосується, скажімо, творів мистецтва? 
Наприклад, в когось є картини і людина може довести, що це подарунок 
або спадок?

Олександр Кадієвський: З приводу картин я навіть не можу нічого ска-
зати, бо не стикався з таким питанням. Але думаю, тут діють якісь міжнародні 
стандарти для творів мистецтва.

Лариса Денисенко: Міжнародні стандарти для творів мистецтва діють, 
коли я літаю, наприклад, до Італії зі стосом якихось картин. У мене повинні 
бути висновки експертиз. Тут ми говоримо все-таки про територію України. 
Невже навіть наші посадові особи, які знаходяться на лінії перетину цієї межі, 
запитують у людей документи за міжнародними правилами?

Олександр Кадієвський: Я вважаю, що ні. Тут, напевно, особа, яка хоче 
вивезти щось, просто ризикує.

1 Мається на увазі Митний союз Євразійського економічного союзу, до якого входять Росія, Білорусь, 
Казахстан, Киргизстан і Вірменія.
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Лариса Денисенко: А щодо дітей – тут є якісь застереження, чи повинен, 
наприклад, тато, який їде з донькою з території Луганська або Донецька, мати 
дозвіл від мами?

Олександр Кадієвський: Тут питання дуже складне. Юля сказала, що для того, 
щоб виїхати на територію Криму, потрібно нотаріально посвідчений дозвіл 
другого з батьків. У випадку з так званими ЛНР, ДНР, щоб виїхати на ту тери-
торію на даний час дозвіл не потрібен. Якщо є довіреність, це ніяким чином 
не вплине. У нас є такі випадки, що батько або мати проживає на тій території, 
мати виїжджає з дитиною. Про якісь незручності я цього року не чув.

Лариса Денисенко: Я знаю, що з Кримом є такі проблеми. Люди скаржаться, 
чому Україна вимагає від нас, своїх громадян, дотримуватися міжнародних 
вимог, ставиться як до людей, які подорожують за кордон – якщо анексію ми 
не визнаємо. Є певний парадокс.

Олександр Кадієвський: Я вас підтримую. Багато осіб обурюються: «Якщо 
я їду на свою ж територію, чому я маю брати якісь підтверджуючі документи?»

Юлія Лісова: Проблема, яка може виникнути. Наприклад, якщо особа з 
окупованої території їде з дитиною на підконтрольну Україні територію, навіть 
без довіреності, працівник митниці може сказати «проїжджайте, ви громадяни 
України». Але коли вони захочуть повернутися до Криму, тобто до непідкон-
трольної території, прикордонники вже будуть вимагати надати нотаріальний 
дозвіл, що мати вам дозволяє вивезти дитину на непідконтрольну територію. І 
тому тут може виникнути така ситуація, що матері доведеться виїхати на про-
пускний пункт, щоб забрати дитину назад.

Лариса Денисенко: Дуже багато людей дістають дозвіл на лікування дити-
ни в тих самих євпаторійських санаторіях, який є рішенням суду, що людина 
може в’їжджати туди з дитиною без оформлення якихось інших документів. Це 
сприйметься російськими прикордонниками? Нашими теж це сприйметься 
відповідно?

Юлія Лісова: Так, і українські, і російські прикордонники це сприймуть. 
Півроку тому була гучна заява Аксьонова, що українські довіреності не будуть 
сприйматися російською владою, але це він згаряча сказав. Сприймаються. Але 
це зараз. Я не можу запевнити, що через місяць не буде інших правил.

Лариса Денисенко: З так званими ДНР і ЛНР все зрозуміло: якщо люди-
на реєструє там, наприклад, народження дитини, то цей документ є просто 
папірцем, він не сприймається ні в Україні, ні в Росії. І це в подальшому треба 
буде вирішувати в судовому порядку на території, підконтрольній Україні. Чи 
є документи, засвідчені в Криму будь-якими російськими владами, які сприй-
маються в Україні?

Юлія Лісова: Ні. Якщо особа виїжджає, наприклад, до Краснодару (так 
часто роблять) та отримує там закордонний паспорт або якісь інші документи, 
але з печаткою справжньої російської влади, то це сприймається. Якщо це 
оформлено з печаткою кримської влади, це не сприймається.

Лариса Денисенко: Це стосується всього? І вищих навчальних закладів 
у Криму, які Росією вважаються російськими?

Юлія Лісова: Так, всього. Довідки, атестати, свідоцтва – це все не чинні 
на території України документи.
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Лариса Денисенко: Можливо, ми не проговорили ще якісь питання, які 
виникали у вашій практиці? Які ви знаєте, як можна вирішити і що порадити 
людям?

Юлія Лісова: Я б хотіла торкнутися ще одного питання – особи, які втра-
тили український паспорт або мають вклеїти, замінити картку, але знаходяться 
не на території України, вони можуть виїхати на територію України, щоб поновити 
цей паспорт. У багатьох виникає побоювання, що паспорт не дійсний – в Україну 
не пустять. В Україну пустять з таким документом або, за відсутності такого 
документу, оформлять штраф на адміністративному кордоні, і людина зможе 
поновити ці документи.

Лариса Денисенко: А як людина взагалі без паспорту може перетнути 
кордон?

Юлія Лісова: З практики, яка склалася – працівники прикордонної служби 
пропускають. Оформлюють штраф, пропускають, щоб людина мала можливість 
оформити документи на материковій частині України.

Лариса Денисенко: А оформлюють якісь тимчасові документи для цього? 
Що треба людині мати, може військовий квиток, водійські права?

Юлія Лісова: Тимчасових документів не оформлюють. Людині потрібно 
мати будь-які документи, які посвідчують, що це саме ця людина: свідоцтво 
про народження, закордонний паспорт, паспорт без оновленої фотокартки, 
копія паспорта можлива також.

Лариса Денисенко: Олександре, ситуація тотожна, коли йдеться про Схід 
України, який зараз тимчасово окупований?

Олександр Кадієвський: Так, ситуація тотожна. Жоден їхній документ 
не дійсний на території підконтрольній Україні, всі наші документи дійсні на їхніх 
територіях. Перетнути кордон можливо – працівники прикордонної служби 
йдуть на зустріч, пропускають. Є навіть таке нововведення, що можливий 
перетин кордону, якщо є загроза життю або здоров’ю. Тобто, якщо особа безпо-
середньо тікає з тієї території, яка знаходиться під обстрілами, можна виїхати, 
навіть не оформлюючи дозвіл. Але це все за рішенням координаційного центру.

Лариса Денисенко: Якщо людина має на руках свідоцтво про смерть 
або повідомлення про затримання правоохоронними органами своїх родичів 
на підконтрольній території, чи це може полегшити її в’їзд? У людини немає десяти 
днів на оформлення дозволу – треба ховати або надати допомогу, якщо когось 
затримали, або хтось потрапив до лікарні. Це взагалі якось обговорюється?

Олександр Кадієвський: Безпосередньо саме такий факт не прописаний, 
але це все в індивідуальному порядку, я думаю, можна вирішити. Враховуючи 
високу громадську позицію і правозахисні організації, які моніторять, при-
їжджають, думаю, контролюючі органи йдуть назустріч з метою недопущення 
таких моментів.

Лариса Денисенко: Чи загалом багато є порушених кримінальних або адмі-
ністративних справ, які б стосувалися оскарження корупційних чинників під час 
перетинання кордонів? Чи багато людей намагаються відстоювати свої права?

Олександр Кадієвський: Я можу сказати лише про комерційні випадки – 
перевезення товарів на непідконтрольні території і повернення з іншими 
на територію України. Отакі кримінальні справи є. Тут є корупційні діяння, 
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вже саме фіскальна служба за певні кошти пропускає вказані автомобілі з 
певними незадекларованими товарами. Такі випадки є, але всі ці справи зараз 
розглядаються судами.

Лариса Денисенко: А от щодо перепусток: те, що введенні електронні 
перепустки, робить процес більш прозорим і простим? Чи відомі вам випадки, 
коли ці перепустки були ще паперовими, щоб ними торгували, маніпулювали? 
Чи люди скаржилися на це в судовому порядку?

Олександр Кадієвський: Так, беззаперечно, дуже багато скаржилися, 
зверталися. Враховуючи всі ці скарги, і була створена ця спеціальна зведена 
комісія. Зараз можна констатувати, що ситуація з приводу самих документів 
більш-менш владналася. Але зараз люди звертаються, що черги нікуди не поді-
лися і вже навіть у чергах продають місця.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. Нагадую, що сьогодні ми 
обговорювали проблеми, пов’язані з перетином адміністративного кордону 
між материковою Україною та її окупованими територіями. Гостями студії були 
адвокати Юлія Лісова і Олександр Кадієвський. Почувайтеся захищеними!
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Пенсійні виплати переселенцям: проблеми та поради 
щодо їх вирішення
3 листопада 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського радіо». 
В ефірі «Ген справедливості» і Лариса Денисенко. Сьогодні 
наша тема – як людина може в правовому полі захищати 
свої пенсійні та інші виплати і, зокрема, з якими проблемами 
стикаються внутрішньо переміщені особи у зв’язку з цим. 
Я вітаю у нашій студії адвокатку Яніну Осьмак. Ми говоримо 
про пенсійні та інші виплати для внутрішньо переміщених 
осіб. Коли йдеться про інші виплати, що мається на увазі?

Яніна Осьмак: Внутрішньо переміщені особи мають 
право на інші виплати, окрім пенсійних1. Це є адресна 

допомога для внутрішньо переміщених осіб. Це виплати на дітей, тобто непо-
внолітніх осіб, виплати на осіб, що працюють, виплати пенсіонерам, а також 
людям з інвалідністю. Вона поділяється за сумами. Аби отримати ці виплати, 
внутрішньо переміщені особи, перш за все, мають стати на облік в управлін-
нях соціального захисту населення за місцем, де вони тепер проживають, 
отримати довідку внутрішньо переміщеної особи. 8 червня 2016 року були 
внесені зміни до постанови Кабміну про взяття на облік та порядок виплат 
внутрішньо переміщеним особам2. Були внесені зміни й щодо довідок – тепер 
вони безстрокові, і тепер ці довідки окремо треба оформлювати на дітей. Якщо 
раніше діти вписувалися у довідку разом з матір’ю, то тепер ці довідки для дітей 
мають бути окремими. Діти від 14 років за цими довідками звертаються самі, 
а за дітей до 14 років звертається мати зі свідоцтвом про народження цих 
дітей. Для цього має бути реальна адреса, де проживають люди. А не так, як 
було раніше – коли вказувалася адреса Управління соціального захисту насе-
лення чи ще якісь адреси.

Лариса Денисенко: Але таких випадків було багато.
Яніна Осьмак: Так, дуже багато. Оскільки люди приїжджають, їм ніде заре-

єструватися, держава йшла назустріч і реєструвала їх за цією адресою. Тепер 
внесені зміни: зареєструватися можна тільки за реальною адресою.

Лариса Денисенко: А як можна вирішувати цю проблему? Адже не кожна 
людина може знайти житло з можливістю там зареєструватися чи оформити 
договір оренди. Ситуації бувають різні, подекуди людям здають квартири 
навіть без договорів.

Яніна Осьмак: В управліннях соціального захисту договорів оренди 
не вимагають. Люди приходять і кажуть адресу, раніше вимагали ще паспорт 
особи, якій належить житло, зараз цього вже не вимагають. Протягом 15 днів 
з моменту подання заяви щодо постановки на облік внутрішньо переміщеної 

1 Див. постанову Кабінету Міністрів від 1 жовтня 2014 р. № 505 «Про надання щомісячної адресної 
допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг».
2 Ідеться про постанову Кабінету Міністрів від 8 червня 2016 р. № 352 «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509».
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особи комісія перевіряє наявність осіб за цим місцем проживання. Людина 
має право отримати довідку внутрішньо переміщеної особи у день звернення, 
а потім, протягом 15 днів, приходить ця комісія. Якщо особи немає вдома чи 
взагалі нікого немає вдома, вони залишають повідомлення, що протягом 3 
днів ця особа має з’явитися для фізичної ідентифікації. Тобто прийти й ска-
зати: «Ось я». Комісія складає акт перевірки житлово-побутових умов цієї 
особи – так передбачила держава. Тоді й призначаються виплати, якщо особа 
пройшла фізичну ідентифікацію. Якщо ж особа не з’являється в ці 3 дні, тоді 
їй надається ще 3 дні, викликають її телефоном. Але в разі такого повторно-
го повідомлення, Управління соціального захисту населення робить запит 
до прикордонної служби, аби з’ясувати, чи особа виїхала за кордон, чи особа 
повернулася на непідконтрольну територію. Тобто, тут виключається можли-
вість зареєструватися і поїхати жити до себе на непідконтрольну територію. 
Цією постановою така можливість виключена. А якщо особа пройшла фізичну 
ідентифікацію, тоді документи передаються на виплату, і таким чином ці виплати 
призначаються. Така перевірка буде проводитися кожні півроку. Багато людей 
це позиціонують як контроль за ВПО, але, як нам на семінарах пояснювали, 
держава це робить для того, аби надалі надавати їм допомогу. Вони складають 
акт про житлово-побутові умови: комусь треба постільні приналежності, чи 
щось інше – якщо будуть якісь пакети допомоги, то держава буде вирішувати 
й надавати їх цим особам. На неповнолітніх дітей надається допомога у розмірі 
880 грн., особам, які працюють, надається 440 грн., пенсіонерам – 880 грн., 
а людям з інвалідністю – 1070 грн.

Лариса Денисенко: А якщо говорити про можливість переоформлення 
пенсій, тобто отримання пенсій вже за місцем тимчасового проживання, 
на що треба звертати увагу? Що, окрім цієї довідки про тимчасово житло і 
довідки тимчасово переміщеної особи, людина має надати й куди?

Яніна Осьмак: Як я вже сказала, перш за все, це довідка внутрішньо 
переміщеної особи. Зараз не вимагається штамп міграційної служби, з січня 
міграційна служба ці штампи не ставить. Тобто, ця довідка безстрокова. Особа 
повинна мати копію та оригінал свого паспорта, пенсійне посвідчення, якщо 
воно є, адже буває, що людина його загубила чи залишила на непідконтрольній 
території, копію ідентифікаційного коду та його оригінал для звірення, а також 
ще одне нововведення – обов’язковий рахунок в Ощадбанку. Якщо раніше 
внутрішньо переміщеним особам можна було отримувати гроші у відділеннях 
поштового зв’язку або в інших банках за їхнім бажанням, то нині держава 
запровадила монополію Ощадбанку. Жоден інший банк не підходить, лише 
Ощадбанк. Особа має піти у відділення Ощадбанку, відкрити там картковий 
рахунок, їй нададуть заяву про перерахування коштів на цей рахунок. З цими 
документами людина звертається до відділення Пенсійного фонду за місцем 
свого тимчасового проживання, подає туди ці документи. Коли особа при-
несла ці документи, Пенсійний фонд звертається до Управління соціального 
захисту населення, щоб отримати інформацію стосовно того, чи пройшла 
ця особа перевірку. Адже люди отримують довідку внутрішньо переміщеної 
особи, і в той же день несуть її до Пенсійного фонду для призначення пенсії, 
але Пенсійний фонд робить запит, чи пройшла особа фізичну ідентифікацію 
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і чи призначені їй виплати. Вони запитують справу з Пенсійного фонду України 
в електронному вигляді та нараховують їй пенсійні виплати. Зараз є дуже багато 
людей, які жодного разу з літа 2014 року не отримували пенсійні виплати, тобто 
понад два роки живуть без пенсії. Якщо вони зараз переоформлять документи, 
то вся заборгованість має бути їм нарахована. І це буде значна сума. Ще я б 
порадила всім остерігатися шахраїв.

Лариса Денисенко: А як це виглядає?
Яніна Осьмак: Ми, всі адвокати, з цим стикаємось щодня – звертаються 

люди. Шахраї володіють базою даних (ми ще не з’ясували, звідки вона в них), 
телефонують, представляються службою безпеки Ощадбанку. Вони знають, 
що особа нещодавно переоформила пенсію, телефонують і питають номер 
картки і паролі. Особа думає, що це дійсно перевірка Ощадбанку, і вони дик-
тують все це. За пару хвилин грошей на картці вже нема. Таких заяв до поліції 
дуже багато. Хочу попередити пенсіонерів, що служба безпеки банку ніколи 
не телефонує і не питає номери карток, а тим більше, паролі та коди. Тому ніколи 
і нікому не потрібно це повідомляти. Вся ця інформація у співробітників банку 
є. Така ситуація трапилась із батьком мого чоловіка: йому також зателефонува-
ли. Але ми його попереджали багато разів, то він одразу передзвонив до нас 
і розповів, що йому телефонують представники банку і називають свій номер 
жетону. Тобто вводять людину в оману, більше інформації дають, аби особа 
у розпачі перебувала. Він розповідає: «Ось мені зателефонували, я їм сказав 
передзвонити о третій годині». І вони о третій перетелефонували ще раз (така 
от нахабність): «Ну що ви там, повідомляєте чи ні, бо я вам блокую картку?» 
А всі пенсіонери налякані тим, що їм заблокують картку, бо її дуже складно 
потім розблокувати, перевипуск робити, місяць чекати, тому що картка з Києва 
надходить. Всі цим налякані, бо знають, що це трапляється дуже часто, тому 
шахраї цим користуються і наживаються на незахищених верствах населення.

Лариса Денисенко А якщо людина не має копій пенсійного посвідчення 
або ідентифікаційного коду, а оригінали теж втрачені, що в таких випадках 
можна порадити?

Яніна Осьмак: Це взагалі не проблема: слід звернутися до органів податкової 
служби за місцем проживання, зробити запит і отримати – це питання одного 
дня. Люди просто йдуть і беруть собі дублікат коду. Якщо втрачено паспорт, це 
вже буде складніше, бо необхідно буде робити запити до Державної міграційної 
служби, треба ідентифікувати особу, дізнатись, чи є ще якісь документи. І це 
може зайняти деякий час – до місяця.

Лариса Денисенко: З вашої практики, з якими складнощами в оформленні 
і отриманні пенсійних виплат стикаються внутрішньо переміщені особи?

Яніна Осьмак: Зараз в адвокатській діяльності є дуже актуальним питання, 
коли пенсіонер перемістився, переоформив пенсію, але все одно їздить додому, 
перевіряє житло, і на окупованій території помирає. Свідоцтво про смерть, 
що видане на окупованій території є недійсним, медичні документи про смерть 
також є недійсними. Тож для родичів чи спадкоємців є така процедура: зако-
ном визначено, що свідоцтво про смерть на підконтрольній Україні території 
належного зразка можна отримати, лише встановивши факт смерті особи 
на непідконтрольній території у суді. Тобто, мають бути зібрані документи, 
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докази, подана заява до суду, сплачений судовий збір, і тоді суд встановлює 
факт смерті особи в певний час і в певному нині окупованому районі. Із цим 
рішенням суду особа йде до органів реєстрації актів цивільного стану та отримує 
свідоцтво про смерть належного зразка.

Лариса Денисенко: А зараз суд розглядає документи, наприклад, довідку 
від швидкої або лікаря, або медичної установи про смерть, підписані на непід-
контрольній території?

Яніна Осьмак: Взагалі суд їх брати до уваги не може, але є така справа 
Європейського суду з прав людини, і там є таке поняття, як «намібійські винят-
ки»1. Це стосується того, що особа на тимчасово окупованій території ніяким 
чином не може іншими документами підтвердити ці моменти: народження, 
смерть тощо. Люди ще надають фото могил, пояснення свідків, але ж все 
одно основним документом є медична довідка про те, що особа померла. Так, 
свідки кажуть, що вони дійсно були на похороні цієї особи, або що ця бабуся 
померла, бо їй було 90 років, але все одно через це рішення Європейського 
суду, де визначені ці «намібійські винятки», суд бере до уваги такі документи 
медичного характеру. Є люди, які одразу не думають, що їм потім доведеться 
оформлювати виплати на території України, отримують свідоцтво про смерть 
там, а тоді вже розуміють, що це свідоцтво їм не потрібне, а потрібне нове 
свідоцтво про смерть належного зразка. І вони починають збирати документи 
знову – процедура для людей ускладнюється.

Лариса Денисенко: І те ж саме можна порадити стосовно народження 
дитини? Як факт смерті, так і факт народження дитини певною жінкою у певному 
місці на непідконтрольній території встановлюється тільки через суд?

Яніна Осьмак: Лише через суд. Як факт смерті, так і факт народження дитини 
певною жінкою у певному місці на непідконтрольній території встановлюється 
тільки через суд. Також беремо до уваги медичні довідки, пояснення свідків, 
фотокартки, картки вагітної, виписки з пологового будинку. Суд звертає на них 
увагу, бо іншим чином особа ніяк не може підтвердити, що вона народила цю 
дитину. А це також право на виплати внутрішньо переміщених осіб, право 
на виплати по народженню дитини, право оформлення виплат по догляду 
за дитиною до трьох років. Є і такі випадки: у нас законом передбачено право 
оформлення виплат при народженні дитини, для цього жінка має звернутися 
до органів Управління соціального захисту населення протягом року з дня 
народження дитини. Але буває, що вона впродовж року не змогла виїхати й 
оформити це свідоцтво з різних причин. Потім люди оформлюють свідоцтво 
належного зразка і звертаються до Управління соціального захисту населення. 
Їм через цю норму закону відмовляють, оскільки передбачено рік. Але вже є 
низка судових рішень про те, що особа пропустила цей строк з поважної при-
чини, бо не мала належним чином оформленого свідоцтва. І суди вже стають 

1 У 1971 році Міжнародний суд ООН у документі «Юридичні наслідки для держав щодо триваючої присут-
ності Південної Африки у Намібії» зазначив, що держави – члени ООН зобов’язані визнавати незаконність і 
недійсність триваючої присутності Південної Африки в Намібії, але «у той час як офіційні дії, вчинені урядом 
Південної Африки від імені або щодо Намібії після припинення дії мандата є незаконними і недійсними, ця 
недійсність не може бути застосовна до таких дій як, наприклад, реєстрація народжень, смертей і шлюбів». 
ЄСПЛ застосував таку практику у справах «Лоізіду проти Туречиини» (Loizidou v. Turkey, 18.12.1996, §45), 
«Кіпр проти Туреччини» (Cyprus v. Turkey, 10.05.2001) та «Мозер проти Республіки Молдови та Росії» (Mozer 
v. the Republic of Moldova and Russia, 23.02.2016).
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на захист таких осіб. Таких випадків мало, але їх стає все більше і більше. І 
апеляція їх навіть підтримує.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про виплати по інвалідності у випадках, 
коли людина загубила документи або не може розібратися, де стати на облік, 
аби підтвердити інвалідність. Люди, які мають інвалідність, повинні проходити 
комісії та постійно підтверджувати інвалідність, навіть якщо йдеться про втра-
чену кінцівку. Маємо в національному законодавстві ситуацію, коли людина 
має підтверджувати щоразу, що у неї не відросла рука або нога. Що за таких 
умов можна порадити?

Яніна Осьмак: За таких умов, маючи довідку внутрішньо переміщеної 
особи, людина йде до лікарні, стає там на облік, і потім призначається комісія, 
і людина її перепроходить. Це не є проблемою, діагноз ставлять заново. У мене 
нещодавно був такий випадок у кримінальній справі: особа мала інвалідність з 
дитинства з психічних захворювань, але довідки не було, бо вона залишилась 
на непідконтрольній території. І ми призначали експертизу, ця особа проходила 
заново комісію, і встановили, що, дійсно, особа має психічне захворювання. 
Її звільнили від кримінальної відповідальності через те, що ми поновили цю 
довідку про інвалідність.

Лариса Денисенко: А в який медичний заклад мають звертатися люди, 
якщо мають проблеми: інвалідність по онкологічній лінії або інвалідність через 
каліцтво? Все одно треба ставати на облік за місцем тимчасового проживання?

Яніна Осьмак: Так. Вони стають на облік за місцем тимчасового проживання, 
а потім, якщо там немає такої комісії, як, наприклад, в Луганській області, де 
мало таких комісій, вони направляють цих осіб до Харківської області. Особи 
їдуть, маючи направлення. Якщо направлення немає, комісії їхні справи роз-
глядати не будуть. Можливо, це певна дискримінація, але вони все одно будуть 
вимагати направлення з лікарні за місцем проживання.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про виплати, що їх людина отримує 
через травму або хворобу, набуту під час виробництва, зокрема, це стосується 
шахтарів. Теж буває, що документів у людини немає. Там ти отримував ці випла-
ти – а тут опиняєшся у Житомирі, Вінниці чи Києві – і бувають великі суми. Як 
за таких умов можна виплати отримувати?

Яніна Осьмак: Люди також звертаються до лікарень, до Фонду з тимчасової 
втрати працездатності – у них можуть залишитися певні документи в електро-
нному вигляді, а бувають випадки, коли людям доводиться звертатися до суду 
про встановлення факту травми на виробництві. Підтверджувати можна, якщо 
в них якісь копії залишилися, свідки також підтверджують. Наприклад, були 
такі випадки, що особи працювали разом на шахті. У суді звіряли по трудовій 
книжці, що вони працювали разом, і свідок підтвердив, що в цієї особи дійсно 
була травма, отримана на виробництві у шахті – і суди підтверджували. Якщо 
немає жодних документів – тоді лише до суду.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про багатодітні родини, багатодітних 
матерів або матерів-одиначок чи татусів-одинаків, котрі виховують дітей, то які 
тут можуть бути проблеми? Чи їх немає, і все це легко вирішується?

Яніна Осьмак: Я у своїй адвокатській діяльності з такими проблемами 
не стикалася, але вони також, звернувшись до Управління соціального захисту 
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населення, отримають на цих дітей всі ці виплати і адресну допомогу. А у вели-
ких та маленьких містах також є особлива допомога – це пакети. Наприклад, 
соціальні пакети з продуктами були направлені саме на багатодітні родини. 
Дуже багато читала про це, що є фонди, які багатодітним родинам надають 
допомогу речами чи продуктами.

Лариса Денисенко: На останок, можете ще раз перелічити, які документи 
людина повинна мати й алгоритм звернення: куди і як?

Яніна Осьмак: Якщо людина не є пенсіонером, то їй потрібно мати при собі 
паспорт, ідентифікаційний код і довідку внутрішньо переміщеної особи. Потрібно 
звертатися до Управління соціального захисту населення, де їм і видають цю 
довідку, і писати заяву на призначення адресної допомоги. Якщо це дитина, 
то батькам потрібно мати оригінал свідоцтва про народження дитини. Якщо 
це пенсіонер, то пенсійне посвідчення чи посвідчення людини з інвалідністю. 
Якщо цього немає, документи доведеться відновлювати. Пенсіонери мають 
право на виплату адресної допомоги та пенсії – це окремі виплати. За адресною 
допомогою вони звертаються до Управління соціального захисту населення, 
а за пенсією –до відділення Пенсійного фонду у районі, де вони тимчасово 
проживають1.

Лариса Денисенко: А які терміни розгляду усіх цих поданих документів?
Яніна Осьмак: У 15-денний термін проводиться перевірка, і тоді вже ці 

документи направляються на виплати. У Пенсійному фонді, через те, що його 
працівники вимушені вимагати електронну справу з Управління пенсійного 
фонду України, найкоротший термін – це місяць. Але людям доводиться чекати 
й 3 місяці, і більше. Це залежить від того, скільки внутрішньо переміщених осіб 
звернулися до цього Пенсійного фонду. Є такі райони (наприклад, в Луганській 
області, які найближчі до окупованої території), де дуже багато звертається 
внутрішньо переміщених осіб, і люди вимушені чекати по 3-5 місяців – я з таким 
стикалася. І ми писали адвокатські запити, але у відділенні Пенсійного фонду 
відповідали, що не надійшла електронна справа з Пенсійного фонду України, 
тому що вони не встигають обробляти стільки запитів.

Лариса Денисенко: Дякую. З нами була адвокатка Яніна Осьмак, котра 
пояснювала, як успішно можна оформлювати та отримувати пенсійні та інші 
виплати внутрішньо переміщеним особам. Почувайтеся захищеними!

1 Детальніше див. у Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам 
для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів від 1 жовтня 2014 р № 505.
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Житло для переселенців: проблеми та шляхи 
розв’язання
10 листопада 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі «Ген справедливості», з вами Лариса Денисен-
ко. Ми продовжуємо говорити про функціонування системи 
безоплатної правової допомоги і доступ до правосуддя. 
У центрі наших розмов останнім часом перебувають внутріш-
ньо переміщені особи. Сьогодні ми будемо концентруватися 
на проблемах забезпечення їх житлом. Гостя в студії – пані 
Ярослава Ребрик, адвокатка системи безоплатної вторинної 
допомоги, регіональна координаторка «Крим SOS» в Полтав-
ській області. Вітаю, пані Ярославо. Забезпечення внутрішньо 

переміщених осіб житлом – які на сьогодні є проблеми та які шляхи їх розв’язання?
Ярослава Ребрик: Взагалі, проблема з житлом – основна для внутрішньо 

переміщених осіб. Коли вони зустрічаються з нами, юристами, то кажуть: 
«Допоможіть нам вирішити проблему з житлом – всі інші просто-напросто 
перестануть існувати». Адже людина без житла постійно стикається з іншими 
проблемами: з працевлаштуванням, з освітою, отриманням адресної допомоги 
й усіма іншими. Яка ситуація сьогодні? У 2014 році було багато внутрішньо 
переміщених осіб, вони масово переїжджали, їх зустрічали на вокзалах, при-
ймали. Цим займалися і адміністрація, і волонтери, тобто, всі небайдужі люди, 
які намагались допомогти, пропонували своє житло. Зараз вже не така кількість 
людей, вже йде інша міграція – з однієї області до іншої. До нас от телефонувала 
бабуся старенька і каже: «В мене тут будівля, яку добрі люди надали, я їм дуже 
вдячна, але вона непридатна для житла. Тому прошу знайти мені інше примі-
щення». І таким чином, волонтерські організації часто займаються розселенням 
спільно з представниками органів влади. Але недостатньо регулювань з боку 
держави. Дуже мало правових механізмів, які б забезпечили отримання соці-
ального житла для внутрішньо переміщених осіб, або якихось реституційних 
правил і норм для того, щоб надати компенсацію замість втраченого житла. 
Воно не розроблене. Єдине, що залишається – це волонтери, або добрі люди, 
або приміщення, які з самого початку перелаштували і створили МКП (місця 
компактного проживання) для переселенців за рахунок територіальних громад. 
Сьогодні, на жаль, ще дуже багато умов з отриманням соціальної і адресної 
грошової допомоги. Дуже часто виникають такі проблеми: переселенці, напри-
клад, за копійки продали своє майно в зоні АТО і придбали тут занедбаний 
будиночок, щоб хоч з чогось починати. Але з моменту, як вони придбали цей 
будинок, вони фактично позбавляються адресної допомоги, тому що у них 
є майно. Чомусь ми мало проводимо з ними бесід, консультацій на цю тему 
або їх не консультують, коли вони оформляють це майно. Виплата адресної 
допомоги не повинна залежати від наявності житла. Переселенців не мають 
позбавляти адресної допомоги, бо для них це дуже велика підтримка, щоб 
сплатити комунальні послуги, які зростають. Також хочу звернути увагу на реє-
страцію договорів оренди житла. Було б добре, щоб такі договори укладались 
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в кожному випадку найму житла. Це надає право на субсидію, що на сьогодні 
є значною економією. Субсидія без договору оренди не надається.

Лариса Денисенко: Тобто, припустимо, що людина за якусь мінімальну 
суму, умовно кажучи 1500 гривень, купила якусь занедбану хату – це все одно 
означає, що вона не матиме жодних прав на соціальну допомогу. Просто сама 
фактична наявність цієї хати зменшує і нівелює всі інші пільги?

Ярослава Ребрик: У законі1 чітко зазначено – адресна допомога надається 
в тому випадку, коли у власності немає майна, немає депозитів у банках. І дуже 
часто бувають такі прикрі ситуації, що і депозит незначний, що про нього і 
забули, не згадували, тримали на «чорний день». А потім, коли з’ясовується, 
що все ж таки порушено закон, вимагають повернути виплачену адресну допо-
могу, наприклад, протягом року, починаючи з того моменту, як адресна служба 
дізналася про цей депозит або нерухоме майно. І те, що це нерухоме майно 
у неналежному стані або непридатне для життя, фактично, не має значення, 
якщо воно є у реєстрі. І з того моменту, як особа стає власником нерухомого 
майна, вона позбавляється права на отримання адресної допомоги.

Лариса Денисенко: Хто має попереджати людей про це? Я усвідомлюю, 
що всі ми відповідаємо за прочитаний нами закон, але дуже часто ми потребуємо 
«перекладачів». Не обов’язково людина, яка читає закон, має бути впевнена, 
що вона його правильно зрозуміла. А хтось, може, не читає закон через вік чи 
якихось інші особливості і не знає, що депозит у 3000 гривень позбавляє права 
на допомогу. Хто має попереджати про це?

Ярослава Ребрик: Тут багато чого залежить і від особи. Перш, ніж чинити 
будь-який правочин, необхідно піти до юриста та проконсультуватися.

Лариса Денисенко: Люди можуть безкоштовно отримувати юридичну 
консультацію?

Ярослава Ребрик: Безумовно. Зараз, у зв’язку з реформою, у зв’язку зі 
створенням бюро правової допомоги, це стало вже зовсім доступно і ніяких 
перешкод нема. Кожен може отримати консультації в бюро безоплатної пра-
вової допомоги. У питаннях вторинної правової допомоги вже з’ясовуються 
якісь моменти. Також у відділі соціальних управлінь під час отримання довідки 
ВПО можна поцікавитися. Можна звернутися до однієї з багатьох громадських 
організацій, де також надають безкоштовну допомогу. На сьогодні в Україні є 
велика підтримка держави в результаті реформ по створенню бюро правової 
допомоги. І також є велика участь міжнародних співтовариств, які беруть 
участь у розвитку України, надають консультації, в тому числі і «Крим SOS». Ми 
завжди надаємо консультації, коли до нас звертаються. І коли люди приходять 
вже після того як вирішення проблеми зайшло в глухий кут, ми кажемо: «Ну, 
чому ви не звернулись раніше?» Фактично, доступ до якісної правової допомоги 
зараз в Україні на дуже високому рівні.

Лариса Денисенко: І вона так само важлива, як і гуманітарна допомога?
Ярослава Ребрик: І навіть більше.

1 Ідеться про Порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття 
витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів від 1 жовтня 2014 р. № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 
послуг».



Ген справедливості

332

Лариса Денисенко: Як працювати з людьми, які здають житло внутрішньо 
переміщеним особам, але не бажають це оформлювати офіційно?

Ярослава Ребрик: На жаль, у нас таких випадків більшість. Але якось 
вплинути на думку іншої особи ми ніяк не можемо. Треба зважати на репутацію 
орендодавця, дізнатися, як давно здається це житло. Шукати через когось, кому 
довіряєте або через представників служб. Часто причетні до пошуку квартир 
або будинків саме представники влади: Управління у справах сім’ї, молоді 
та спорту, соцзахист – вони всі, фактично, все одно шукають. Така тенденція 
зараз, що від самого початку, коли привезли людей, їх всіх відправили у «віль-
ні» будинки. А, як правило, це будинки, які розташовані десь в глухому селі. І 
в чому ще проблема: чому немає доступу до якісної правової допомоги, тому 
що багато хто розселений по віддалених районах, і тільки зараз створилася 
система бюро, які знаходяться в тих районах. І зараз вони можуть отримати 
консультацію. А два роки тому – це відбувалося періодично, коли були виїзні 
колегії, наради. Як дізнатись, що орендодавець порядний і, що не буде ризи-
ків, – без договору це все-одно ризик, неможливо це якось контролювати.

Лариса Денисенко: Як загалом переселенцям захищати свої права під 
час найму житла? Як потрібно вести розмову, на що звертати увагу, як читати 
ті самі договори оренди?

Ярослава Ребрик: Звичайно, як і будь-які інші, договори оренди є типовими. 
Але, якщо ви є стороною даного договору, то ви можете вплинути на його умови. 
У договорі потрібно прописати предмет договору – що це за житло, за якою 
адресою знаходиться, скільки кімнат, з якими меблями, технікою. Встановлю-
ється фіксована вартість цього майна, з комунальними послугами чи без (як 
домовитесь), термін, протягом якого це майно здається за таку суму. Пропи-
сується, хто за що відповідає, які права і обов’язки у сторін – і орендодавця, і 
орендаря. Цей договір засвідчує, що людина буде користуватися конкретним 
майном якийсь визначений термін безперешкодно. Нічого незвичайного 
в таких договорах немає. Договір потрібен обом сторонам, він убезпечує 
від неправомірної поведінки як орендодавця, так і орендаря. Бо буває, що й 
орендарі порушують умови договору або скаржаться сусіди на некоректну 
поведінку. Тож для двох сторін укладання договору оренди є важливим. Також 
договір дає право на субсидію, що є дуже великою економією у наш час. Дуже 
прикро, коли люди бояться укладати ці договори. Ми, знову ж таки, закликаємо 
приходити до нас із власником майна. Ми будемо йому пояснювати, покажемо 
норми права, закону, що тут нічого страшного немає. Що це, навпаки, і його 
убезпечить від непорозумінь і прикрих ситуацій. Це вигідно для двох сторін.

Лариса Денисенко: А чи бувають якісь житлові махінації, які можна не помі-
тити в договорі оренди?

Ярослава Ребрик: Це махінації не стільки у договорі оренди, скільки 
у тому, що не пощастило і трапилась непорядна людина. Є такі шахрайства, 
коли одну квартиру одночасно здають декільком особам. У таких випадках 
вже треба звертатися до правоохоронних органів. Але для цього вже потрібні 
документи, важливо, щоб був договір оренди, підписи.

Лариса Денисенко: Як людина може перевірити, що це доброчесний 
власник?
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Ярослава Ребрик: Бажано побачити оригінали документів, які засвідчують, 
що це власник майна або представник власника. Також зараз вже є відкриті реє-
стри, через сайт Міністерства юстиції можна зробити витяг, щоб побачити хто є 
власником житла. Тоді більш-менш спокійно можна жити у цьому приміщенні.

Лариса Денисенко: Якщо говорити загалом про конституційне право 
на житло, на що, в принципі, можуть претендувати внутрішньо переміщені 
особи? Яка тут роль держави?

Ярослава Ребрик: Відповідно до ст. 47 Конституції України, кожному громадя-
нину держава гарантує право на житло. У зв’язку з цим держава має зобов’язання 
створити умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, 
придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, яким необхідній 
соціальний захист, житло надається місцевими органами влади і самоврядування 
безкоштовно або за доступну для них плату. Ви знаєте, держава – це добре, але, 
як завжди, у нас усе упирається в те, що «не закладено в бюджет». Не закладено 
в бюджет придбання нових будинків, квартир тощо. І дуже часто поряд з питанням 
житла виникає питання кредитування. Коли до нас звертаються, ми намагаємось 
розповісти про всі можливі, доступні на сьогодні умови кредитування. І єдиний 
державний проект кредитування переселенців, який сьогодні працює, – це надання 
кредиту для побудови будинку в селі. Але його дуже складно отримати: треба 
проживати саме в цьому селі, подати низку документів, один з яких про те, що ви 
працевлаштовані офіційно (раніше було протягом року, зараз достатньо півроку). 
Щоб стати в чергу, треба обов’язково звернутися до цих центрів кредитування, які 
працюють при обласних держадміністраціях. Ми цікавилися: на сьогодні поста-
новка на чергу на цей рік вже закінчилася. Кожен рік видається якась кількість 
коштів на те, щоб надати цей кредит. Він іде в розмірі 150-200 тисяч гривень, 
або на ремонт, або на придбання будинку. Це поки що єдиний такий механізм, 
який ми знайшли. Багато бажаючих побудувати спільно один або два будинки, і 
ми зараз займаємося якраз з адвокатами, щоб спільно з владою допомогти реа-
лізувати такі невеличкі проекти. Необхідно домовитися про виділення невеликої 
земельної ділянки (це першочергово, без чого неможливо починати). Ініціативна 
група, наприклад, в Кременчузі, має невеликі кошти з продажу того майна, яке 
люди мали в зоні АТО, і планує шукати іноземних інвесторів. Можливо, допоможе 
і місцева влада. Дуже багато залежить від самих громадян. Треба об’єднуватися. 
Хоча б так, невеликими кроками вирішувати це питання.

Лариса Денисенко: Де людина може більше дізнатися про цей кредит і 
куди саме звертатися, щоб його отримати?

Ярослава Ребрик: У кожній області є представництва цього проекту. Їх мож-
на знайти на сайтах обласних адміністрацій. При обласній держадміністрації є 
кредитні установи, які працюють виключно в межах цього проекту. Тому треба 
звертатися в свої обласні адміністрації, там вже скерують, де саме знаходиться 
потрібна установа. Або через інтернет – на сайті обласної адміністрації. Якщо 
я в Полтаві, то шукала в Полтавській. В інтернеті є всі потрібні дані повністю: і 
умови кредитування, і перелік необхідних документи.

Лариса Денисенко: Дякую за ромову. Сподіваюся, що поради, які ви 
сьогодні почули, будуть для вас корисними. Почувайтеся захищеними!
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Трудові права переселенців та їх гарантії
17 листопада 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського радіо». 
В ефірі «Ген справедливості», з вами Лариса Денисенко. Ми 
продовжуємо цикл програм, присвячених питанням доступу 
до правосуддя і функціонуванню системи безоплатної пра-
вової допомоги. Цей цикл присвячений правам внутрішньо 
переміщених осіб. Сьогодні ми будемо концентруватися 
на трудових правах. Я вітаю в студії нашу гостю – Ксенію 
Карагяур, аналітика організації «Право на захист», юристку. 
Вітаю, пані Ксеніє. Який алгоритм дій внутрішньо перемі-
щеної особи, аби отримати допомогу по безробіттю? І де 

та як, власне, шукати роботу, хто може в цьому допомогти?
Ксенія Карагяур: Коли внутрішньо переміщена особа приїздить і не має 

роботи, вона, по-перше, стає на облік у Центрі зайнятості для того, щоб її 
знайти. Поки вона її не знайшла, вона отримує допомогу по безробіттю. Треба 
зауважити, що законодавець виділяє таке поняття, як внутрішньо переміщена 
особа, яка ще не звільнилася з попереднього місця роботи. Такому переселенцю 
треба спочатку звільнитися, для цього є алгоритм. Потрібно написати заяву 
роботодавцю на непідконтрольну або окуповану територію, і засвідчити цю 
письмову заяву нотаріально, відправити її рекомендованим листом.

Лариса Денисенко: Я думаю, тут треба слухачам пояснити, до якого 
нотаріуса звертатись, як загалом це робити. Припустимо, людина знаходить-
ся у Києві, трудова книжка знаходиться за місцем її реєстрації на тимчасово 
окупованих територіях. Що вона робить: пише заяву, підходить до будь-якої 
нотаріальної контори, звичайної?

Ксенія Карагяур: Так, а потім відправляє цю письмову заяву до попередньо-
го місця роботи, фактично, до роботодавця. Але оскільки пошта не працює, 
воно може повернутися, і у законі1 є положення стосовно цього. Якщо пошта 
не працює і роботодавець не отримує цей лист, то цей лист подається у тако-
му ж вигляді просто до Центру зайнятості за фактичним місцем проживання 
внутрішньо переміщеної особи. Тому, якщо заява повернеться від роботодавця, 
вона подається до Центру зайнятості.

Лариса Денисенко: І в даному випадку треба і конверт приносити?
Ксенія Карагяур: Я рекомендую все, що повернулося, просто занести 

до Центру зайнятості. Центр зайнятості не має відмовити у реєстрації вну-
трішньо переміщеної особи як безробітної, якщо цей лист повернувся, є таке 
положення у законі, і воно має працювати.

Лариса Денисенко: Якщо людина, наприклад, не хоче, аби ті, хто були її 
роботодавцями на непідконтрольній території, взагалі знали, що вона пере-
містилася на підконтрольну Україні територію.

Ксенія Карагяур: Справа якраз у тому, що наврядчи її роботодавець 
отримає цю пошту.

1 Ідеться про Закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», тут – про механізм, 
передбачений його статтею 7.
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Лариса Денисенко: Тобто випадки, коли дійсно хтось з тієї території 
надсилає підтвердження про звільнення чи факт роботи, поодинокі?

Ксенія Карагяур: Так. І це може бути у випадку, якщо роботодавець отримав 
цю заяву про звільнення від внутрішньо переміщеної особи. Центр зайнятості 
повинен отримати якесь підтвердження від внутрішньо переміщеної особи 
про те, що вона більше не хоче продовжувати трудові відносини з попереднім 
роботодавцем.

Лариса Денисенко: Мені здається, що це досить абсурдна ситуація: 
не працює пошта, ми всі розуміємо, що нічого туди не дійде, але тим не менше, 
людина має вчинити певні дії, у тому числі заплатити нотаріусу за роботу. І це все 
кошти, які вилітають у повітря. Рекомендований лист також треба оплачувати. 
Чи не має іншого виходу з цієї ситуації?

Ксенія Карагяур: На жаль, це поки що чинні норми. І слід зауважити, 
що вони розроблялися і закріплювалися ще рік тому, це формальна вимога, 
але вона існує і треба її виконувати. Тому що центр зайнятості повинен отри-
мати якесь підтвердження від внутрішньо переміщеної особи про те, що вона 
більше не хоче продовжувати трудові відносини з попереднім роботодавцем.

Лариса Денисенко: А якщо ми говоримо про людей, які мали свій бізнес і 
хочуть його перереєструвати тут, або мають статус ФОПа2? Можливо, тут якась 
своя специфіка підтвердження свого статусу на новій території?

Ксенія Карагяур: Суб’єкти підприємницької діяльності, які вели господарську 
діяльність на непідконтрольній або окупованій території, а після переміщення 
та отримання статусу внутрішньо переміщеної особи хочуть продовжити цю 
діяльність, мають змінити юридичну адресу та зареєструвати суб’єкт підпри-
ємницької діяльності за цією адресою. Є наказ Міністерства юстиції3, виданий 
ще 2014 року про те, що всі реєстраційні дії, зокрема зміна інформації щодо 
фізичних та юридичних осіб-підприємців, здійснюється територіальними орга-
нами юстиції в областях та у місті Києві. Тому, аби продовжити діяльність немає 
жодних перепон, така внутрішньо переміщена особа просто змінює адресу.

Лариса Денисенко: А якщо говорити про людей, які працювали у бюджетній 
сфері, чи не має перепон у влаштуванні на таку саму позицію у школі або садочку, 
або лікарем чи викладачем ВНЗ. Я не говорю про те, коли Донецький націо-
нальний університет перемістився всім викладацьким складом у Вінницю. 
Але просто людина, яка викладала, хоче займатися тим самим на місці нової 
тимчасової реєстрації.

Ксенія Карагяур: Навряд можна сказати, що переселенців забезпечують 
такою самою або альтернативною роботою, але є низка заходів сприяння, 
передбачена у законі про зайнятість спеціально для переселенців. Наприклад, 
переселенець звернувся до Центру зайнятості, і йому запропонували роботу 
і треба переїжджати на нове місце проживання – то йому компенсують потім 
витрати за переїзд. Крім того, якщо за пропозицією Центру зайнятості особа 
для працевлаштування має пройти медичне та наркологічне обстеження, ці 

2 Фізичної особи – підприємця.
3 Ідеться про наказ Міністерства юстиції від 5 листопада 2014 р. № 1849/5, що втратив чинність у зв’язку 
з виданням наказу Міністерства юстиції від 25 листопада 2016 р. № 3359/5 «Про врегулювання відносин, 
пов’язаних з державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, 
що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць».
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витрати їй також компенсуються Центром зайнятості. Протягом півроку Центр 
зайнятості пропонує роботодавцю виплачувати за нього зарплату для пересе-
ленця. І це вагома пільга. Є також низка заходів сприяння, які направлені на те, 
аби стимулювати роботодавців брати до себе внутрішньо переміщених осіб. 
Я думаю, це дуже гарна можливість, як для переселенця (тому що в ньому вже буде 
зацікавлений роботодавець), так і для роботодавця (тому що протягом півроку 
заробітна плата покриватиметься Центром зайнятості). Є ще одна можливість 
для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку по безробіттю 
та не можуть знайти відповідної роботи. Пропонується скористатися вауче-
ром на перепідготовку та підвищення кваліфікації. За таким ваучером можна 
звернутися до Центру зайнятості. Там є коротенький перелік документів, які 
треба для цього подати, і переселенець може на пільгових умовах пройти таку 
перепідготовку коштом відповідних Фондів, тобто сплачувати за навчання він 
не буде. Але ця сума не має бути вища за десятикратний розмір мінімальної 
заробітної плати1.

Лариса Денисенко: І власне, який алгоритм дій людини, аби скористатися 
усіма цими можливостями, зокрема отримати компенсації або погодитися 
на пропозицію працевлаштування від Центру зайнятості? Що далі?

Ксенія Карагяур: Я почну з того, що коли людина звертається до Центру 
зайнятості, то надає мінімальний пакет документів від переселенця, навіть такого, 
хто втратив свою трудову книжку і будь-які інші довідки, які підтверджують стаж 
та строки роботи. Мінімальний пакет: паспорт, ідентифікаційний код та довідка 
внутрішньо переміщеної особи. Якщо у переселенця є інші документи, їх, безпе-
речно, треба додати, копії диплома, довідки з попереднього місця роботи. Але 
якщо їх немає, то і без них внутрішньо переміщену особу можуть взяти на облік 
по безробіттю й така особа може претендувати на допомогу по безробіттю.

Лариса Денисенко: Коли людина надає цей пакет документів, у який 
спосіб надходять пропозиції та скільки потрібно чекати? Наприклад, людина 
в понеділок здала всі документи, що далі?

Ксенія Карагяур: Переселенця мають поставити на облік по безробіттю 
у день звернення. Але якщо йому у той же день запропонують нову роботу, 
його ставити на облік не будуть. Якщо така пропозиції не надійшла, протягом 7 
днів переселенцю вручать рішення про те, що його взяли на облік. Протягом 8 
днів з цього моменту вирішуватиметься питання щодо надання йому допомоги 
по безробіттю. Якщо не було надано жодних документів, які підтверджують 
трудовий стаж та строки роботи, то прийматимуть рішення про призначення 
мінімального розміру допомоги. Якщо переселенцю надійшла пропозиція і 
він на неї погодився, але для цього треба переїхати до сусіднього населеного 
пункту, наприклад, то переселенець приймає це рішення, оплачує все власним 
коштом, зберігаючи всі чеки. І після цього він надає їх до Центру зайнятості. 
Обов’язково надавати саме оригінали, а для себе зробити копії. Тобто, алгоритм 
такий: спочатку переселенець все сплачує, а потім йому ці кошти повертають-
ся. Але тільки у тому випадку, коли роботу запропонував Центр зайнятості, 
а не просто людина знайшла роботу. І такий самий алгоритм, коли людина має 

1 Детальніше див. постанову Кабінету Міністрів від 20 березня 2013 р. № 207 «Про затвердження Порядку 
видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці».
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пройти медичний або наркологічний огляд. Обов’язково треба зберігати всі 
чеки та квитанції, і потім отримати компенсацію.

Лариса Денисенко: У місяць вони вкладаються з виплатою компенсацій? 
Скільки людині потрібно чекати?

Ксенія Карагяур: У підзаконних актах, які регулюють ці питання2, дуже 
детально розписано, що робить Центр зайнятості, а що робить людина. І я реко-
мендую людині, яка звертається по компенсацію, отримувати дуже детальну 
інструкцію від співробітників Центру зайнятості.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про пільги, які надаються внутрішньо 
переміщеним особам з точки зору гарантування їх трудових прав, чи можуть 
люди розраховувати на щось ще, крім того, що ви до цього перелічили?

Ксенія Карагяур: Ваучер на перепідготовку та підвищення кваліфікації 
передбачений як для осіб, які перебувають на обліку для безробітних, так 
і для роботодавця, який направив свого працівника на цю перепідготовку. 
Тобто переселенець, що працює, звертається до роботодавця, якщо в нього 
є бажання підвищити свою кваліфікацію. Роботодавець сплачує цю суму, але 
потім з відповідних державних фондів ця сума роботодавцю компенсується.

Лариса Денисенко: Перед тим, як ми розпочали цю розмову, говорили 
про те, що насправді мало людей знають про пільги та ними користуються. 
Що ще треба знати людині аби убезпечити себе на умовно чужому трудовому 
ринку?

Ксенія Карагяур: По-перше, довіряти Центрам зайнятості. Там, можливо, 
не пропонують роботу, яка відповідає всім вимогам, зокрема, пропонують 
невисоку оплату праці, але там працюють держслужбовці, які мають надавати 
доступною мовою всю відкриту інформацію, яка є в законодавстві, про те, які є 
можливості для переселенців. Внутрішньо переміщена особа, яка звертається 
до Центру зайнятості, має розуміти, що ще 2015 року були прописані ці гарантії, 
і вона має певні пільги та право отримувати повну інформацію про ці пільги. 
Крім того, у самих відділеннях Центрів зайнятості має міститися та публікува-
тися ця відкрита інформація. Досить значний зараз рівень безробіття, Центр 
зайнятості оприлюднює статистичну інформацію про те, скільки внутрішньо 
переміщених осіб було працевлаштовано за їх сприяння. І цифри не вражають. 
Думаю, що насправді навіть не кожний переселенець звертається до Центру 
зайнятості, принаймні у мене таке враження від попереднього спілкування як 
з працівниками Центрів зайнятості, так і з переселенцями.

Лариса Денисенко: Як ви казали, це пов’язано з низьким рівнем довіри 
до державних органів, чи з тим, що люди звикли шукати роботу в інший спосіб: 
оголошення, Інтернет тощо, нехтуючи такою опцією, як Центр зайнятості?

Ксенія Карагяур: Можливо. Але до Центрів зайнятості треба звертатися. 
Можливо, ті роботодавці, які є в них у базі, і які працевлаштували людину, 
згодом підвищуватимуть заробітну платню.

Лариса Денисенко: А коли людина вже встала на облік у Центрі зайнятості, 
їй пропонують варіанти, скільки вона може відхиляти пропозиції, не втрачаючи 
матеріальну допомогу по безробіттю? Якщо запропоновані вакансії не зовсім 

2 Ідеться, зокрема, про постанову Кабінету Міністрів від 8 вересня 2015 р. № 696 «Про затвердження 
Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких 
заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб».
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влаштовують чи не відповідають кваліфікації людини, скільки вона може чекати 
на потрібну вакансію та отримувати матеріальну допомогу?

Ксенія Карагяур: Центр зайнятості не пропонуватиме людині кожну 
вакансію. Переселенець або будь-яка інша людина не може відмовлятися 
без причини, тому що йому не сподобалася вакансія. Але є визначення, що є 
відповідною роботою для кожної особи. Наприклад, оплата не може бути 
меншою ніж мінімальний прожитковий мінімум. Людина не може просто від-
мовлятися, інакше вона не отримуватиме матеріальну допомогу. Якщо особа 
відмовляється від запропонованих вакансій без причини, їй можуть відмовити 
у виплаті матеріальної допомоги по безробіттю.

Лариса Денисенко: Чи визначені законодавством якісь граничні терміни? 
Припустимо людина двічі відмовилась і вважає це обґрунтованим, бо має вищу 
фінансову освіту, а пропонують інші зовсім позиції, які вкладаються у прожит-
ковий мінімум, але не відповідають її кваліфікації.

Ксенія Карагяур: Слід зазначити, що матеріальну допомогу по безробіттю 
не платитимуть постійно, вона призначається на певний термін. Це загальне 
правило для всіх. Тому потрібно приймати роботу, яку пропонують. Тому 
що після декількох відхилених пропозицій допомогу припинять виплачувати.

Лариса Денисенко: Ви вже сказали, що роботодавцю вигідно приймати 
на роботу внутрішньо переміщених осіб, але поговорімо про дискримінацію, 
з якою ВПО стикаються при працевлаштуванні. І, можливо, ще існують якісь 
важливі речі, про які ВПО варто знати у сфері працевлаштування?

Ксенія Карагяур: На жаль, відповідно до звітів та інформації, яка надходить 
до Благодійного фонду «Право на захист», факти дискримінації або відмови 
у працевлаштуванні внутрішньо переміщеним особам з різних причин мають 
місце. Зокрема, через особисте ставлення роботодавців або страх, що пере-
міщені особи будуть переміщуватися і надалі.

Лариса Денисенко: Але швидше за все, відділи кадрів так не формулюють, 
а вказують інші причини?

Ксенія Карагяур: Річ у тому, що усно вони це говорять, але коли мова 
йде про письмову відмову у прийнятті на роботу, то, звісно, так вони не пові-
домляють, тому що це заборонено законом. Зокрема, законом заборонена 
необґрунтована відмова у прийнятті на роботу. Як зазначено у Кодексі законів 
про працю і в законах про засади запобігання та протидії дискримінації, і в зако-
нах про зайнятість населення – є поняття рівності трудових прав громадян, і 
заборонено порушення принципу рівних прав і можливостей. Забороняється 
в оголошеннях про вакансії зазначати обмеження щодо віку кандидатів, пропо-
нувати роботу, наприклад, лише жінкам або лише чоловікам, висувати вимоги, 
що надають переваги одній зі статей або за будь-якою ознакою, вимагати, 
наприклад, повідомляти про особисте життя. Тобто тут існують обмеження, 
роботодавець має право запитувати лише інформацію, яка стосується досвіду 
та кваліфікації внутрішньо переміщеної особи при працевлаштуванні. У законі 
про зайнятість населення також зазначено, що забороняється висувати будь-
які вимоги дискримінаційного характеру, також і в оголошеннях та, зокрема, 
при проведенні добору працівників. Забороняється вимагати відомості, які 
не мають відношення до процесу працевлаштування. Також закріплена гарантія 
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захисту від дискримінації. Як ми бачимо, у законодавстві досить конкретні гарантії 
надаються, тому є декілька органів, які здійснюють контроль за дотриманням 
цих законів, і зокрема, за дотриманням закону про запобігання та протидію 
дискримінації в Україні. Перш за все, контроль за дотриманням законодавства 
про зайнятість здійснює Державна інспекція України з питань праці, зокрема, 
вона здійснює контроль за додержанням вимог законодавства про рекламу і 
рекламу про прийняття на роботу.

Лариса Денисенко: Тобто наприклад, якщо людина, яка переїхала з тимча-
сово окупованої території, побачить оголошення, де вказується: «переселенців 
просимо не турбувати», вона може зафіксувати це, скласти заяву, відправити 
у Державну інспекцію України з питань праці, й буде якась реакція? Але якщо 
відмовили у працевлаштуванні, чи можна зобов’язати відмовляти письмово? 
І що робити в ситуаціях, коли письмово відмовляють з причин кваліфікації чи 
невідповідності, а усно пояснюють, що відмова пов’язана саме з тим, що робо-
тодавець не хоче брати на роботу ВПО.

Ксенія Карагяур: Я раджу особам, які отримали відмову усно, чи яким 
натякнули, що не можуть працевлаштувати людину, через те, що вона є вну-
трішньо переміщеною особою, звернутися із заявою типу: «Прошу повідомити 
про причини відмови у прийнятті на роботу». На це роботодавець має відповісти, 
і з цією відповіддю можна звертатися до одного з органів, який здійснює кон-
троль, а також до суду. Зокрема, можна звертатись до вищезгаданої Державної 
інспекції України з питань праці. Також Міністерство соціальної політики веде 
облік і узагальнює випадки дискримінації за ознакою статі та здійснює контроль 
за дотриманням законодавства про недискримінацію в цілому. Тому до Мініс-
терства соціальної політики також можна звертатися зі скаргою, там мають 
відреагувати як задля збору інформації, так і задля можливої реакції. Я вважаю, 
що найбільші повноваження має Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини: він здійснює контроль за дотриманням принципу недискримінації 
у різних сферах суспільних відносин, зокрема у приватній сфері. Уповноважений 
навіть може ініціювати судову процедуру від імені певних категорій людей, які 
через різні причини не можуть звернутися до суду. Тобто від імені особи, яка, 
наприклад, має інвалідність або якесь захворювання, або недієздатна, або має 
часткову дієздатність, Уповноважений має право звернутися до суду і так захи-
стити її права. До Уповноваженого також можна звернутися з елементарною 
скаргою та повідомити про таку ситуацію, зокрема, надати письмові відомості 
щодо необґрунтованої відмови. Якщо у письмовому вигляді роботодавець 
повідомляє про причину відмови, яка відповідає законодавству, то Уповно-
важений може відкрити провадження та спробувати з’ясувати, в чому справа, 
і притягнути до відповідальності такого роботодавця, який не дотримується 
законодавства про протидію дискримінації. Уповноважений розглядає звернення 
осіб, і навіть групи осіб, якщо це стосується дискримінації, а також якщо особи 
звертаються у судовому порядку і так захищають свої права. Наприклад, людина 
звертається до місцевого суду і стверджує, що роботодавець необґрунтовано 
відмовив у працевлаштуванні, і ця відмова має дискримінаційний характер, 
то можна звернутися з клопотанням, щоб Уповноважений надав для суду 
висновки у справах про дискримінацію. Але саме суд має вирішити, чи може 
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Уповноважений надати висновок по цій справі. Таким чином, існують певні 
можливості. Найважчим в цьому є питання доказовості, бо навіть якщо ми 
не кажемо про суд, а кажемо тільки про звичайні скарги, дуже складно довести, 
що роботодавець відмовив через причину, яка не відповідає законодавству. 
Зокрема, якщо йдеться про внутрішньо переміщену особу, якій відмовили саме 
через те, що вона переміщена. Тому я раджу повідомляти детально про те, 
що сталося, і органи, які здійснюють контроль, дійсно можуть якимось чином, 
навіть через збір інформації виявити це порушення. Бо наскільки я знаю, не кожен 
роботодавець України усвідомлює, що є законодавство про недискримінацію, 
і він може понести відповідальність за недотримання цього законодавства.

Лариса Денисенко: Хочу нагадати нашим слухачам, що цивільне про-
вадження стосовно справ, пов’язаних із дискримінацією, будується на таких 
принципах, що позивач не мусить доводити, що його дискримінували. Саме 
людина, до якої позиваються, має доводити в судовому порядку, що вона 
не дискримінувала. Якщо говорити про випробувальні терміни, це, звичайно, 
стосується не лише внутрішньо переміщених осіб, а й молодих спеціалістів, і 
людей, які наближаються до пенсійного віку, і взагалі будь-кого. Людину наймають 
на випробувальний термін, місяць або три місяці, а потім сплативши мінімальну 
суму, її звільняють, тому що вона не підходить. Що можна про це зауважити?

Ксенія Карагяур: Слід зазначити, що влітку були внесені зміни до Кодексу 
законів про працю1, і це стосується не тільки внутрішньо переміщених осіб. 
Відповідно до цих змін, є винятки щодо випробувальних термінів при прийнятті 
на роботу – вони не застосовуються до неповнолітніх, молодих спеціалістів, які 
тільки закінчили навчання у ВНЗ чи професійних навчальних закладах, осіб з 
інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-со-
ціальної експертизи та внутрішньо переміщених осіб. Якщо ви – внутрішньо 
переміщена особа, ви можете навіть під час співбесіди повідомити про це, і ви 
не маєте проходити випробувальний термін.

Лариса Денисенко: Це додаткова соціальна гарантія, підтримка людей.
Ксенія Карагяур: Річ у тому, що випробування взагалі здійснюється з метою 

перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. За загальними 
правилами, якщо особа працює не на випробувальному терміні, є вичерпний 
перелік підстав для звільнення цієї особи. А під час випробувального періоду 
звільнення може бути значно легшим, тому тут існує певна підстава, яка може 
сприяти дискримінації щодо внутрішньо переміщених осіб. І водночас ця 
гарантія щодо звільнення ВПО від випробування, сприятиме їхньому успішному 
працевлаштуванню.

Лариса Денисенко: Чи існує статистика, як дотримуються цього правила 
роботодавці? Стосовно того, що готують типові договори, де немає такого 
терміна як «випробувальний термін»?

Ксенія Карагяур: Мені невідома така статистика. Я думаю, це не так легко 
простежити.

Лариса Денисенко: А якщо людина дізналась, наприклад, від нас, що вона 
може не підписувати договір, де її примушують до випробувального терміну, чи 

1 Законом від 17 травня 2016 року «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо 
випробування при прийнятті на роботу».
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може вона звернутися до Міністерства соціальної політики зі скаргою, що робо-
тодавець порушує закон про працю?

Ксенія Карагяур: Звісно, так. Ця норма закону є досить однозначною, 
вони можуть не проходити випробувальний термін. Я взагалі б рекомендувала 
внутрішньо переміщеним особам під час працевлаштування також консуль-
туватися у юриста, тому що зараз дуже розвинене законодавство, є перелік 
пільг щодо внутрішньо переміщених осіб, не всі з них знайомі роботодавцям. 
А от ВПО я рекомендую постійно за цим стежити шляхом звернення до пра-
возахисних організацій.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. Нагадую слухачам «Громад-
ського радіо»: в ефірі був «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. Ми 
сьогодні намагалися обговорювати трудові права і трудові гарантії внутрішньо 
переміщених осіб. Гостя студії – Ксенія Карагяут, юрист, правовий аналітик 
громадської організації «Право на захист».
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Право на освіту  ВПО: що важливо знати
24 листопада 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». З вами «Ген справедливості» і Лариса Денисенко. 
Ми продовжуємо цикл програм, присвячених доступу 
до правосуддя і функціонуванню системи безоплатної пра-
вової допомоги. Цього разу наш цикл присвячений правам 
внутрішньо переміщених осіб, і сьогодні ми поговоримо 
про право на освіту. Я вітаю в студії адвокатку Валентину Буг-
лак, заступницю директора Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській 
області. Коли йдеться про внутрішньо переміщених осіб і 

право на освіту, що передусім важливо знати?
Валентина Буглак: Передусім важливо знати про те, що Конституція 

і закони України про освіту і про вищу освіту складають основу правового 
регулювання отримання освіти в Україні. Це стосується всіх громадян України 
і негромадян, які проживають на її території. Щодо внутрішньо переміщених 
осіб, хочеться звернути увагу саме на статтю 7 Закону України «Про забезпе-
чення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», яка встановлює право 
на продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів 
України за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел фінансуван-
ня. Стаття 53 Конституції України проголошує, що кожен має право на освіту, 
повна загальна середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність 
та безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-техніч-
ної, вищої освіти у державних і комунальних навчальних закладах, розвиток 
дошкільної, позашкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, 
вищої, післядипломної освіти різних форм навчання, надання державних сти-
пендій та пільг учням і студентам. Усі ці права поширюються і на ВПО. Громадяни 
України мають право на здобуття вищої освіти в державних і комунальних 
закладах на конкурсній основі або на контрактній основі. Стаття 11 цього ж 
закону встановлює, що Міністерство освіти і науки України повинно створити 
умови для здобуття освіти громадянами. Закон «Про забезпечення прав і сво-
бод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» 
встановлює, що громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих 
територіях і особи, які були з неї переміщені, мають право на продовження 
свого навчання на іншій території України за рахунок коштів державного 
бюджету. Такі особи можуть взяти участь у конкурсі на вступ до навчального 
закладу на загальних засадах, з наданням місць у гуртожитках на час навчан-
ня. Якщо внаслідок конкурсу такі особи не отримали можливості навчатися 
на місцях, що фінансуються державою, навчальний заклад повинен збільшити 
кількість таких місць, що фінансуються державою, відповідно до процедури, 
яка встановлена Кабінетом Міністрів щодо додаткового фінансування місця 
для навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або з неї 
переміщуються, за рахунок держави. У 2014 році Кабінет Міністрів затвердив 
такий порядок надання додаткових місць за рахунок держави для громадян 
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України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з 
неї після закінчення попередніх навчальних закладів1. Проте, на жаль, на даний 
момент дана процедура досі до кінця так і не затверджена.

Лариса Денисенко: Тобто формально права надані, але немає механізму 
реалізації?

Валентина Буглак: На жаль, немає не тільки механізму, але і програм, які 
були б прийняті. А також бюджетного фінансування в повному обсязі для надання 
додаткових місць саме для осіб, які приїхали з окупованих територій. Права є, 
а реалізувати їх дуже і дуже важко.

Лариса Денисенко: А якщо спробувати в судовому порядку, посилаючись 
на ті норми, які ви зазначили?

Валентина Буглак: У судовому порядку так, посилаючись також і на нор-
ми міжнародного права. Хоча Європейська конвенція з прав людини прямо 
не передбачає права на освіту, проте існує Європейська соціальна хартія2 (є 
частиною законодавства України), яка все ж таки регламентує право на пра-
цевлаштування і освіту. Хоча прямо не передбачено ці норми, якщо людина 
бажає домогтися все-таки справедливості, як адвокат, я вважаю, що можна 
подавати судові позови. Перш за все, піднімати питання дискримінації в межах 
статті 14 Конвенції. Особи мають право ефективного правового захисту в дер-
жаві. Посилаючись на ці статті (хоча і немає прямих норм законодавства, 
які визначали б певний порядок притягнення або визнання дій чиновників 
незаконними), посилаючись на європейські норми права, можна пробувати 
і домагатися справедливості. На жаль, на даний момент ще не існує судової 
практики з цього питання.

Лариса Денисенко: Якщо уявити, що дитина закінчувала 9 клас на тимча-
сово окупованій території, в Криму чи Донецьку, а потім родина переїжджає 
на підконтрольні Україні території. Тут постає питання: або дитина буде продов-
жувати навчання в 10-11 класах, або вступатиме до коледжу, маючи на руках 
атестат про завершення 9 класу на окупованих територіях. Як вирішити цю 
колізію, адже ці документи не визнаються Україною?

Валентина Буглак: Коли дитина закінчила дев’ятий чи одинадцятий 
клас і отримала певний документ про освіту, який не визнається на території 
України, вона все одно має право вступити до певного навчального закладу, 
або продовжити навчання і отримати повну середню освіту, або вступити 
до коледжу. Для осіб, які виїжджають з так званих ДНР і ЛНР діє порядок прийому 
для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання 
яких є територія АТО. Порядок цей затверджений наказом Міністерства освіти 
від 21.06.2016 р.. Ці особи в загальному порядку мають подати до Донбаського 
центру оцінювання освіти документи про те, що вони бажають підтвердити 

1 Ідеться про Порядок надання (розміщення) додаткових місць державного замовлення на підготовку 
фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів для громадян України, які проживають на тимчасово 
окупованій території або переселилися з неї, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 17 вересня 
2014 р. № 450.
2 Європейська соціальна хартія – міжнародний договір, що захищає та встановлює окремі соціальні 
та економічні права громадян країн, що приєдналися до Хартії. Європейська соціальна хартія відкрита 
для підписання в квітні 1961 року, набула чинності 26 лютого 1965 р. Визначає соціальну орієнтацію еконо-
мічного розвитку європейських країн. Європейська соціальна хартія була ратифікована Верховною радою 
України, з урахуванням змін до неї, законом від 14.09.2006 року. Див. детальніше: http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/994_062
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свою кваліфікацію і знання, пройти незалежне оцінювання або здати державну 
підсумкову атестацію і отримати документ, який підтверджує їхні знання і ква-
ліфікацію на території України. І вступити до будь-якого навчального закладу 
на території України.

Лариса Денисенко: Під час вступної кампанії 2016 року багато говорили, 
що абітурієнти, які приїхали з тимчасово окупованих територій, мають пільги 
під час вступу до ВНЗ. Наскільки взагалі ця норма відповідає дійсності і реалі-
зується? Деякі батьки тих дітей, які вчилися на підконтрольних територіях, були 
обурені такою позитивною дискримінацією. Хоча, якщо врахувати, за яких умов 
діти там жили, харчувалися, вчилися, то очевидно, на мою думку, що держава 
має вживати заходів задля того, щоб полегшити цим дітям подальше життя?

Валентина Буглак: У даному випадку можна говорити, що на папері такі 
пільги є, але в реальності їх немає. Оскільки це тягне за собою певні кошти з 
державного бюджету, певні програми, які повинні прийматися і органами міс-
цевого самоврядування, і урядом. Але, наскільки мені відомо, не існує жодної 
державної програми, яка б передбачала таке фінансування.

Лариса Денисенко: Немає позовів і статистичних даних, що от дитині 
пообіцяла держава, що вона може вступати на пільгових умовах, але цього 
не сталося. Чи є у вашій практиці справи, коли люди подають до суду, посила-
ючись на ту саму Європейську соціальну хартію, на публічні заяви міністрів і 
урядовців, щодо порушення їхніх прав?

Валентина Буглак: На жаль чи на щастя (не знаю, як тут краще сказати), 
коли люди приходять на консультацію і дізнаються, що на папері у них права 
є, а де-факто вони не можуть ними скористатися, вони все ж таки приймають 
рішення, що діти вступатимуть за особисті кошти, шукають ці можливості дати 
дитині майбутнє. На жаль, таких випадків, що людина прийде і скаже: «Так 
я втрачу цей рік, але поборюсь за свої права», – ще не було.

Лариса Денисенко: А якщо говорити про підтвердження атестату чи 
диплому про закінчення, наприклад, медичного коледжу, який знаходиться 
на території так званої ЛНР. Припустимо, дитині треба було за будь-яких умов 
закінчити останній рік чи два навчання. Що їй робити з цією середньою спеці-
альною освітою на території підконтрольній Україні?

Валентина Буглак: На жаль, на підконтрольній території вона з цим 
папірцем, свідоцтвом або дипломом, не може нічого зробити. Тому що порядку 
переведення студентів окупованої території або території АТО як такого не існує. 
Існує єдина можливість перевестися, якщо відносно студента є відомості станом 
на 20 лютого 2014 року (до моменту поки Україна контролювала ці території), 
що він навчався в тому чи іншому навчальному закладі, який був підконтроль-
ний органам влади на території України, відомості про це є у Міністерстві 
освіта та науки у відповідному реєстрі. Там зберігається вся статистика, люди 
можуть зробити запити. Але документи з печатками так званих ЛНР і ДНР ніде 
не приймаються, жодна юрисдикція їх не визнає.

Лариса Денисенко: Також багато хто говорить про те, що якщо дитина 
вчилася у школі або вузі, який залишився на непідконтрольних Україні тери-
торіях, вона легко може перевестися в будь-який вищий навчальний заклад 
Російської Федерації?
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Валентина Буглак: Питання переведення в РФ мені буде складно проко-
ментувати, можливо, цей диплом і буде там визнаватися. Чи буде він визнаватися 
на території України – навряд чи, можливо, зміняться якісь законодавчі акти. 
Але якщо дитина захоче перевестися на територію України на третьому курсі, 
а відомості про неї станом на 20 лютого 2014 року є, що вона закінчила перший 
курс, то вона зможе перевестися в той чи інший виш з тією самою спеціальністю 
тільки на території України, лише на перший курс. Тобто, щодо оцих двох років 
невідомий ані викладацький склад, ані якість такої освіти, вона ніким не пере-
вірялася, ані іспити, які складалися. Порядку переведення студентів для так 
званих ДНР і ЛНР не існує навіть на папері. Він існує для деяких вишів Криму, 
проте реалізувати його на практиці також важко. Можна використовувати 
тільки ті відомості, які офіційно існують у Міністерстві освіти і науки України. 
Ті відомості, які будуть навіть надані Кримом за даних умов, або з невідомими 
печатками, не будуть прийматися нашими вишами – таке законодавство. І дитині 
доведеться вступати знову на той курс, на якому вона числилася у 2014 році.

Лариса Денисенко: Що ще можна зазначити, аналізуючи практику, зако-
нодавство, з точки зору забезпечення права ВПО на освіту?

Валентина Буглак: Дуже хотілося б, щоб правозахисні організації, громад-
ські організації, які забезпечують право на освіту саме ВПО, зосередили свої 
зусилля на тому, щоб пролобіювати якусь постанову Кабінету Міністрів щодо 
необхідності фінансування саме безкоштовної освіти ВПО, дітей, які мають певні 
психологічні травми. Більш того, виділяти в державному бюджеті і в місцевих 
бюджетах також необхідні ресурси для фінансування витрат із забезпечення 
освіти ВПО – ті ж гуртожитки не прив’язувати до місця проживання ВПО, 
оскільки ми знаємо, що якщо особа зареєстрована як ВПО, вона постійно має 
проходити перевірку. Якщо дитина з Полтави захоче вступити до вишу в іншу 
місцевість, вона може також зіткнутися з тим, що тут її знімуть з обліку і там вона 
вже не буде ВПО. Це також є певна проблема. Також необхідно скасувати деякі 
норми, які забороняють визнання дипломів, сертифікатів, визнаних освітніми 
установами в Криму, або передбачити певні процедури – наприклад, сертифі-
кацію або випробування для прискорення процесу і забезпечити перехід ВПО 
на відповідний освітній рівень, щоб діти не починали все спочатку, а мали б 
право якимось способом виробити порядок, здати ті чи інші іспити.

Лариса Денисенко: А ця норма щодо переведення за даними 2014 року 
стосується не тільки студентів, але й учнів?

Валентина Буглак: Вона стосується саме студентів, з учнями трохи простіше. 
Скажемо так, школи не відмовляють у прийомі внутрішньо переміщених осіб. 
Там дітей можна ідентифікувати за роком народження. В принципі, я не чула, 
щоб відмовляли саме внутрішньо переміщеним особам, зареєстрованим 
в установленому порядку, в прийомі до певної школи, навіть за відсутності 
документів. Оскільки все ж таки право на початкову і середню освіту більше 
гарантоване нашою державою. Директори шкіл більш охоче йдуть назустріч. 
Масових проблем немає. Головне, щоб дитина була зареєстрована як ВПО 
в установленому порядку.
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Лариса Денисенко: Яка існує різниця в реалізації права на освіту стосовно 
кримчан з анексованого півострова і людей, які зараз проживають на непід-
контрольних територіях так званих ДНР і ЛНР?

Валентина Буглак: Акредитацію, сертифікацію чи оцінювання якості освіти 
регулюють різні порядки. Вони відрізняються тільки тим, хто, яким чином і куди 
подає документи. Вони якісно, в принципі, не відрізняються, майже ідентичні. 
Щодо так званих ДНР і ЛНР, діє порядок прийому для здобуття вищої та про-
фесійно-технічної освіти за місцем проживання, якою є територія проведення 
АТО, затверджений наказом Міністерства освіти та науки від 21.06.2016 року, 
за № 667, який визначає, хто має право і які території вважаються зоною АТО. 
Для кримчан діє наказ Міністерства освіти № 517 від 19.05.2016 року. Але вони, 
фактично, ідентичні.

Лариса Денисенко: Ви вже трохи говорили про те, як реагує європейське 
право на питання освіти, ми зачепили Європейську соціальну хартію, Євро-
пейську конвенцію з прав людини. Але що, можливо, ще буде корисно знати 
нашим читачам, на що посилатися, які документи вивчати, щоб реалізація і 
гарантія права на освіту була більш комплексною?

Валентина Буглак: Я вважаю, що в реалізації права на освіту можливо 
посилатися не тільки на міжнародні норми права. У нас є дуже гарна Конституція 
України, яка передбачає право всіх на освіту. Адже внутрішньо переміщені особи 
також є громадянами України, як і всі інші громадяни, просто їм не поталанило 
проживати в певний період на певних територіях. Я вважаю, що під час захисту 
своїх прав, особливо права на освіту, потрібно посилатися і на Конституцію, яка 
має норми прямої дії та має застосовуватися судами і іншими органами влади, 
і законами про освіту і вищу освіту. І все ж таки звертатися до громадських 
організацій по захист своїх прав. Зараз дуже багато громадських організацій, 
які надають правову допомогу саме внутрішньо переміщеним особам. На жаль, 
законодавство про безоплатну правову допомогу не передбачає саме такої 
категорії як «внутрішньо переміщена особа»1 для надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги. Проте дуже багато громадян-переселенців, коли 
звертаються, підпадають під інші категорії, які включені в дію цього закону. Але 
якщо особа звертається до центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги будь-якої області, вона завжди отримає консультацію, і їй завжди 
підкажуть, до якої громадської організації в регіоні звернутись, навіть якщо 
за кошти державного бюджету неможливо вирішити її питання.

Лариса Денисенко: Дякую, пані Валентино. Нагадую, що сьогодні в про-
грамі «Ген справедливості» ми говорили про право на освіту для ВПО. Гостя 
студії – Валентина Буглак, адвокатка і заступниця директора Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській 
області. Почувайтеся захищеними!

1 Внутрішньо переміщені особи отримали право на безоплатну вторинну правову допомогу з 5 січня 2017 
року.
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Що робити, якщо документи й судова справа лишились 
на непідконтрольній території?
1 грудня 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». З вами «Ген справедливості» і Лариса Денисенко. 
Ми продовжуємо цикл програм, присвячений правовим 
проблемам і питанням, з якими стикаються внутрішньо 
переміщені особи. Сьогодні ми будемо говорити, що робити, 
якщо документи, значущі для людини, або судові справи 
залишилися на тимчасово окупованих територіях. Я вітаю 
в студії адвокатку Анастасію Сербіну. По-перше, розшиф-
руймо, про які саме документи та справи може йтися?

Анастасія Сербіна: Насправді, це можуть бути й цивільні, 
й кримінальні, й адміністративні, й господарські – будь-які справи, що їх особи 
розпочали слухати на територіях, які потім опинилися тимчасово «не нашими». 
Що з цим робити? Це можуть бути також будь-які документи: право власності, 
довіреності чи інші документи, що мають відношення до життя людини. Вони 
залишились там, і людина не має можливості їх забрати або тому, що не може 
туди повернутися, або через те, що документи просто знищені.

Лариса Денисенко: Наприклад, втрачені документи, які підтверджують 
юридичні факти. Що у процесі відновлення вирішується просто – наприклад, 
шляхом звернення до реєстру або до певних державних органів? А які питання 
неможливо поки вирішити, і що людині тоді робити?

Анастасія Сербіна: По-перше, треба говорити про час, коли відбувся той чи 
інший правочин. У разі, якщо відомості були внесені до Єдиного реєстру речових 
прав на нерухоме майно2, то отримати відомості може будь-яка особа шляхом 
безкоштовного запиту через сайт Міністерства юстиції України. І на цьому 
питання буде фактично вирішене. Як юридично значущий документ, його додат-
ково підтверджувати непотрібно, бо ці дані містяться у Єдиному реєстрі. Якщо 
відомості не були внесені до Єдиного реєстру, в особи починаються проблеми, 
які необхідно вирішити шляхом звернення до тих чи інших органів. У разі, якщо 
в особи є право власності, наприклад свідоцтво або договір дарування і таке 
інше, вона може звернутися до реєстраційної служби3 та зареєструвати своє 
право власності. Якщо таких документів особа не має, єдиний шлях, яким можна 
відновити втрачені документи – це звернення до суду. Задля цього особа має 
подати всі необхідні документи, які в неї збереглись або у ксерокопіях. Можна 
навіть шляхом звернення до тих чи інших органів, наприклад, до нотаріуса, – і 
отримати відомості, якщо щось вчинялося, у нотаріуса. Якщо ні, звертатися з 
тими документами, які є, шукати свідків і так далі.

2 Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, за ведення якого відповідає Міністерство юстиції.
3 Державну реєстраційну службу ліквідовано. Тепер для державної реєстрації права власності слід звертатися 
до посадових осіб органів місцевого самоврядування, адміністраторів центрів надання адміністративних 
послуг або нотаріусів. Саму державну реєстрацію права власності здійснюють Міністерство юстиції та його 
територіальні органи. Відповідний порядок визначено постановою Кабінету Міністрів від 25 грудня 2015 р. 
№ 1127.
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Лариса Денисенко: Я собі уявила, що наприклад, у людини може бути 
майно, зокрема нерухоме, в анексованому Криму. Загалом, чи мають доступ 
українські нотарі або український суд до баз, які там залишилися, у тому числі, 
баз нотаріусів. І як вирішити проблему, коли одна країна вважає це своєю 
територією, а друга вважає її нелегітимно захопленою територією, і для людини 
це нічого не спрощує.

Анастасія Сербіна: Повторюсь, якщо відомості внесені до Єдиного реєстру, 
воно не втрачається.

Лариса Денисенко: Там воно і залишається? Навіть якщо це сталося 
ще до анексії Криму, вони залишись в реєстрі та реєстрова система це покаже?

Анастасія Сербіна: Якщо вони були внесені до Реєстру, бо нотаріуси як 
особи, яким також надано право державного реєстратора, по-перше, не завжди 
вносять і не завжди вносили. По-друге, не завжди цей реєстр існував і, відповідно, 
якщо відомості не були внесені, то їх просто не існує в електронному варіанті. 
Доступ до нотаріальної справи, яка залишилась на анексованій території, мож-
ливо, буде в особи, яка сама залишилась там, і якщо нотаріус продовжує свою 
роботу. Але ці документи, які він видасть, будуть завірені вже не нотаріусом 
України, а, відповідно, на тій території, де знаходиться особа. Але для судового 
розгляду, навіть такі документи стануть в нагоді, оскільки, якщо взагалі нічого 
немає, то у судовому порядку довести факт приналежності того чи іншого 
документа чи майна особі дуже важко. І в таких випадках я всім рекомендую: 
якщо у вас є можливість звернутися до нелегітимних органів влади й отрима-
ти навіть не належним чином завірені копії документів, це вже буде першим 
кроком для вирішення вашого питання.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про атестати та дипломи, як можна 
вирішити цю проблему?

Анастасія Сербіна: Щодо отримання освіти – у нас не так давно були внесені 
зміни до законодавства, згідно з якими усі особи, котрі отримали свідоцтво 
про освіту невстановленого зразка, мають право пройти ЗНО, навіть шляхом 
електронної співбесіди, проходження певних тестів в електронній формі, і 
підтвердити рівень освіти. Але це не стосується вищої освіти. У разі якщо особа 
там отримала диплом про вищу освіту, то фактично поновити та прирівняти 
до встановленого Україною зразка практично неможливо. Намагатися вста-
новити цей факт шляхом звернення до суду також нерезультативно, оскільки 
ці документи є невідповідними, особа не отримала вищу освіту на території 
України.

Лариса Денисенко: Якщо людина отримала вищу освіту на території 
України, зокрема, отримала диплом зразка Донецького національного уні-
верситету, але коли виїхала, просто не захопила з собою копії або оригінал 
диплому? І зараз відповідно у Донецьку функціонує невідомо який університет, 
повністю університет переїхав, по суті, до Вінниці. І стосовно баз дипломів: чи 
може людина довести, що вона закінчила, наприклад, філологічний факультет?

Анастасія Сербіна: Насправді, це питання також вирішене на законодавчому 
рівні: у нас існує Єдиний реєстр документів, що підтверджують вищу освіту1. 
Більш того, навіть якщо відомості неможливо отримати шляхом звернення 

1 Інформаційно-виробнича система «ОСВІТА».
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до цього Реєстру, можна зробити запит до Міністерства освіти, чи проходила 
особа навчання, чи отримала вона диплом, і Міністерство юстиції має надати 
необхідні документи. Це не стосується окупованої території, бо особа може 
просто втратити свій диплом, а навчальний заклад, наприклад, вже припинив 
свою роботу.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про інші документи, з якими про-
блемами найчастіше стикаються внутрішньо переміщені особи і що можна 
порадити, аби їх вирішити?

Анастасія Сербіна: Найпроблемніше питання – це відновлення втраченого 
паспорта. Перше і дуже важливе питання, бо коли особа звертається до Державної 
міграційної служби для відновлення паспорта, її чомусь спочатку посилають 
до Управління праці та соціального захисту населення, аби вона отримала 
довідку внутрішньо переміщеної особи2. Разом із тим, не всі особи бажають 
отримувати таку довідку, крім того починається замкнене коло, бо Управління 
праці та соцзахисту каже: «Ми не можемо встановити, звідки ви приїхали, 
не можемо впевнитися у вашій особі, і вони, відповідно до положення, мають 
направити особу до Державної міграційної служби. А Державна міграційна 
служба чомусь вимагає довідку внутрішньо переміщеної особи. Разом із тим, 
на законодавчому рівні для отримання та поновлення паспорта не встановлена 
вимога щодо наявності або відсутності довідки внутрішньо переміщеної особи. 
Тому, якщо в особи конфліктна ситуація з державними службовцями, необхідно 
нагадувати їм про чинне законодавство, яке не вимагає такої довідки. Більш того, 
встановлений чіткий порядок відновлення втрачених документів, відповідно 
до якого людина має надати те, що в неї залишилось, наприклад, свідоцтво 
про народження. Або просто прийти з фотокарткою і сказати: «У мене втра-
чений паспорт, я бажаю його відновити». Відповідно до порядку, представник 
Міграційної служби отримує з електронних відомостей інформацію про те, чи 
був виданий паспортний документ особі, і там вноситься навіть фотокартка. Він 
порівнює ту фотокартку, яку особа принесла, з тією, що міститься в базі. Якщо 
все відповідає і можна впевнитися, що це дійсно ця особа, то відновлюється 
паспортний документ, а на період, поки буде виготовлений паспорт, видається 
довідка. Наступне питання – це вклеювання фотокарток по досягненню певного 
віку. Навіть у особи, яка не бажає отримувати довідку внутрішньо перемі-
щеної особи, наприклад, вона вже 5 років живе у Києві, але має реєстрацію 
на непідконтрольній території, то чомусь навіть для здійснення такої операції 
Міграційна служба вимагає також спочатку цю довідку. І у більшості випадків 
особи звертаються й отримують цю довідку, бо їм так легше. Хоча насправді такої 
вимоги також не існує. Особа може звернутися до відділу, вклеїти фотокартку, 
отримати паспорт з новою фотокарткою.

Лариса Денисенко: Якщо людина втратила права на керування тим чи 
іншим видом транспортного засобу, то куди вона може звернутися? Чи існує 
така база, яка стосується і тимчасово окупованих територій?

Анастасія Сербіна: Так само вона буде звертатися за місцем свого фактич-
ного мешкання. Думаю, що вона також надасть довідку внутрішньо переміщеної 

2 Більш детально порядок отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи визначає 
постанова Кабінету Міністрів від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб».
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особи для того, аби її прив’язати до цієї території. Але дані також внесені 
до Єдиної бази, і особа може запросто поновити свої права, тут взагалі немає 
жодних питань, на практиці їх менше, ніж з паспортом.

Лариса Денисенко: А які питання щодо втрати документів або неможли-
вості їх отримати вирішуються виключно судами?

Анастасія Сербіна: Встановлення права власності на майно, яке не внесене 
до Єдиного реєстру.

Лариса Денисенко: Таких випадків багато?
Анастасія Сербіна: Так, звісно.
Лариса Денисенко: А чому неможливо віднайти це майно у Реєстрі та через 

що у людини можуть бути відсутні будь-які документи з цього приводу?
Анастасія Сербіна: По-перше, до 2013 року у нас взагалі не існувало 

такого Єдиного реєстру, відповідно, всі правочини, що здійснювалися до цього 
періоду, не були внесені. Разом із тим, законодавство вимагало, щоб особа 
звернулася до реєстраційної служби та щоб ці документи були внесені, але 
не всі так робили. Це перша проблема. Друга проблема – коли особа здійснила 
правочин, наприклад, купівлю-продаж майна, але не проставлена печатка БТІ1 
на момент встановлення. І такий договір також є фактично недійсним, оскільки 
не було пройдено всю процедуру. Й оскільки вже БТІ не може проставити 
цю печатку, необхідно звертатися до суду із заявою про встановлення факту 
приналежності правовстановлюючого документа або із заявою про визнання 
права власності залежно від того, чи є спір про майно або не має.

Лариса Денисенко: Чи великі судові збори за такі справи?
Анастасія Сербіна: Щодо окремого провадження за встановленням певних 

фактів, то це близько 250 гривень. Щодо майнового спору, то це мінімум 551 
гривня 21 копійка, але не менше, ніж 1 відсоток від вартості майна2.

Лариса Денисенко: Тобто людина має бути готова до того, що може спла-
тити навіть близько 1 000 гривень у деяких випадках. А що робити зі справами, 
які були відкриті на тимчасово окупованих територіях? Давайте спочатку 
розберемося з кримінальними справами.

Анастасія Сербіна: Це найскладніша ситуація, оскільки, відповідно до Закону 
України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку 
з проведенням антитерористичної операції», чітко встановлено, що всі кримі-
нальні справи мали бути передані відповідно до підсудності. Підсудність чітко 
визначена розпорядженням Вищого спеціалізованого суду, де вказано, що, 
наприклад, Калінінський суд міста Донецьк переїхав до суду, який знаходиться 
на підконтрольній Україні території. Разом із тим такої передачі не відбулося, 
в більшості випадків всі ці справи залишилися там. Для особи, яка підозрювалась 
у вчиненні кримінального правопорушення, це, звісно, певний плюс, оскільки 
якщо справа не була передана до суду, і щодо особи не було обрано жодного 
запобіжного заходу, вона так і залишається не притягнутою до кримінальної 
відповідальності. Разом із тим, існують особи, які бажають реабілітуватися, 
і насправді це дуже велика проблема, оскільки для того, аби звернутися 
до іншого суду, по-перше, вони мають звернутися до Генеральної прокуратури 

1 Бюро технічної інвентаризації.
2 Актуальні розміри судового збору визначаються Законом «Про судовий збір».
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України, аби Генеральний прокурор визначив підсудність – куди поїде справа. 
Адже тут не працює принцип, визначений відповідно до розпорядження, 
яке стосується кримінальних справ переданих до суду. Після того, як людина 
звернулася до Генпрокуратури й була визначена підсудність, особа має звер-
нутися до цього суду і поновити втрачене кримінальне провадження. Тут дуже 
велика проблема, бо якщо ти працюєш на стороні захисту, а обвинувачений, 
підозрювана особа – це сторона захисту, то не завжди є всі необхідні документи 
навіть у копіях. Відповідно, для того, аби відновити те, чого фактично на руках 
немає, необхідно провести велику роботу. Що цікаве можна порадити особам, 
які опинилися у такій ситуації? Всі справи, які залишились на непідконтрольній 
території, були передані новоствореним органам незаконної влади. Якщо, 
звичайно, на непідконтрольній Україні території не бажають притягувати особу 
до кримінальної відповідальності, то людина може приїхати, отримати копії 
документів та розпочати нове життя на території України.

Лариса Денисенко: Але чи не наражається таким чином людина 
на небезпеку?

Анастасія Сербіна: Я ж про це і кажу, що є дуже великий ризик, оскільки всі 
кримінальні провадження, які там залишилися, фактично були передані ново-
створеним органам незаконної влади. Велика кількість людей, які перебували 
у СІЗО, так і залишились у СІЗО, певний період часу перебували без жодного 
статусу. Вони знаходилися у СІЗО без жодного рішення суду, щодо них не здій-
снювалося жодного кримінального провадження. Яким чином люди вирішували 
це питання? У більшості випадків вони писали заяву, що хочуть, аби їх судили 
в Україні та просили передати кримінальну справу на територію, підконтроль-
ну українській владі. Насправді такого не відбувалося, бо не існує діалогу 
між українською владою і владою непідконтрольних територій. Але в таких 
випадках місцеві прокурори приймали рішення про закриття кримінального 
провадження, і особи виходили без жодного документа, які щодо них щось 
закрили, бо цей документ не діє в Україні. І вони не бажали вже виїжджати 
на територію України, бо, згідно з українськими даними, вони є у базі, відносно 
них здійснюється кримінальне провадження, наприклад, тримання під вартою. 
І це дає всі підстави, аби оголосити особу у розшук або арештувати її на пер-
шому контрольно-пропускному пункті, бо, відповідно до даних, вона має бути 
заарештована. Це, звісно, дуже великий ризик. Не всі кримінальні справи так 
закінчилися для осіб, яка залишилася на непідконтрольній території. Деякі з них 
також розглядалися відповідно до того законодавства, яке існує там, непідкон-
трольними органами влади, наприклад, Донецької області. У Луганській області, 
наскільки я знаю, взагалі суди з цього приводу ще не діють. І особа, яка відбула 
покарання на тій території та приїхала в Україну, також фактично є такою, яка 
не відбула покарання. Щодо неї необхідно щось робити. Саме в таких випадках 
особа має звернутися до суду, відновити втрачене кримінальне провадження, 
аби довести, що вона відбула це покарання або звільнена відповідно до Закону 
«Про амністію», оскільки у 2014 році було прийнято такий закон. Це сталося 
на перетині періодів між владою України та виникненням непідконтрольної 
влади. Деякі особи вийшли відповідно до Закону «Про амністію», а відомості 
не були внесені до Єдиного реєстру судових рішень, і документи, саме це 
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судове рішення, людина втратила і в Україні вважається такою, яка не відбула 
покарання. Існує величезна проблема для цих осіб реабілітуватися, саме вони 
й бажають реабілітуватися. Або потерпілі, які бажають притягнути до відпові-
дальності особу за вчинення того чи іншого кримінального правопорушення. 
Для цього теж необхідно звертатися до суду, відновлювати втрачене кримінальне 
провадження, надавати необхідні відомості. Якщо у прокурора вони є, це дуже 
добре, бо саме прокурор має оригінали документів. Щодо речових доказів, то, 
відповідно, їх взагалі ніхто нікуди не вивозив, і це взагалі величезний камінь, 
з яким треба щось робити. Як правило, це справи, які поки що не вирішені.

Лариса Денисенко: Як ви вважаєте, є варіанти вирішення подібних про-
блем? Їх дійсно дуже багато, ціла низка останнім часом.

Анастасія Сербіна: Тільки власна ініціатива самої особи.
Лариса Денисенко: Якщо говорити про цивільні справи, – це і майнові 

спори, і розірвання шлюбу, й отримання аліментів, – як це вирішувати?
Анастасія Сербіна: Відповідно до Цивільного процесуального кодексу 

України, цивільне провадження, яке закінчилося винесеним рішенням, можна 
дуже легко відновити. Необхідно звернутися до суду за новим місцем прожи-
вання, надати довідку внутрішньо переміщеної особи, яка підтверджує, де особа 
перебуває. Вона має звернутися із заявою про відновлення втраченого судового 
провадження, надає документи, які в неї є, навіть ксерокопії, що не завірені 
належним чином, у законі це чітко зазначено. Деякі судові рішення взагалі 
внесені до Єдиного реєстру судових рішень, і це набагато легше. Але не всі 
вони там містяться. Що цікаво, людина може відновити все втрачене судове 
провадження: від ухвали про відкриття провадження до рішення суду, а можна 
відновити лише рішення суду. І якщо це рішення вже було винесене, то це наба-
гато легше, його необхідно лише ще раз підтвердити. В такому випадку сама 
процедура набагато легша. Немає потреби надавати всі абсолютно документи, 
що були втрачені, можна відновити лише в частині винесеного рішення. Це 
рішення матиме трошки дивну структуру, бо спочатку буде рішення про від-
новлення, і далі друга його копія про те, що рішення було відновлене. Тобто 
фактично двічі на аркушах буде написано рішення. Через 7 днів це рішення 
набуває законної сили, особа отримує документ, який вже вирішив те чи інше 
питання навіть багато років тому. Можливість звернення до нелегітимних 
органів влади щодо отримання документа – крок на шляху до вирішення 
питання. Наприклад, документи про стягнення аліментів, особливо якщо ці 
аліменти вже стягувалися відповідно до виконавчого провадження на тій тери-
торії. Особа, відновивши таке рішення суду, звертається із заявою про видачу 
дубліката виконавчого листа, суд видає цей виконавчий лист і особа зверта-
ється за стягненням аліментів вже до нової виконавчої служби. На практиці це 
легко у більшості випадків, але коли питання стосується встановлення права 
власності або відшкодування моральної чи матеріальної шкоди з підприємств, 
коли суми дуже великі, то суди неохоче беруть на себе таку відповідальність. 
У моїй практиці навіть було рішення, коли ми надали майже всю справу, бо 
мали до неї доступ, суд сказав: ми не можемо допитати суддю та секретаря, 
які розглядали цю справу, у такому випадку ми не можемо відновити, оскільки 
в законі написано, що навіть суддю можна допитати у як свідка. Якщо суддя 
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перемістився також, це не буде проблемою, якщо ти знаєш, де працює той суддя, 
навіть у режимі скайп-конференції можна це зробити. А судді, які залишись 
на непідконтрольній території, давати жодних свідчень не будуть. У таких випад-
ках шукаємо додаткові докази, направляємо клієнтів, якщо вони проживають 
на непідконтрольній території або мають можливість туди поїхати, отримати 
архівні довідки, навіть завірені неналежною печаткою. У певний період часу 
навіть можна було забрати всю справу, про це особа писала якусь розписку. Інше 
дуже болюче питання стосується справ, які не закінчилися винесеним рішенням. 
Це проблема, особливо якщо особа вже сплатила судовий збір, були допитані 
свідки, подані документи, в деяких випадках навіть оригінали, до суду, і вони 
там залишилися мертвим вантажем. Так само суди мали передати ці справи, 
але цього не відбулося в більшості випадків, тож особа має звернутися до суду 
щодо відновлення втраченого провадження. Але цивільно-процесуальний 
кодекс не містить положень, що людина має таке зробити. Там чітко зазначено, 
що особа звертається заново. Тобто вона заново сплачує судовий збір, заново 
надає усі докази. І в більшості випадків для особи є проблематичним привезти 
свідків, які лишились там чи взагалі померли. Фактично, особа має пройти цю 
процедуру заново. У більшості випадків позивачі звертаються до позовної 
давності й кажуть: «Вибачте, позовна давність пройшла». Тоді доречно надати 
копію ухвали про відкриття провадження, що така справа вже слухалася, строки 
не були порушені, і через АТО вона не змогла пройти всю процедуру до кінця й 
отримати рішення. Фактично процедура існує, однак дуже важко, якщо справа 
залишилася на непідконтрольній території.

Лариса Денисенко: Тут я навіть відчуваю деяку дискримінацію, адже 
подвійна сплата – це вже дискримінуюча обставина. Разом з тим, іншого виходу, 
як я розумію, немає.

Анастасія Сербіна: Можна звернутися до суду із заявою про звільнення 
від судового збору або про розстрочку. Разом із тим, необхідно надати всі 
документи, що підтверджують твій майновий стан, і це буде визначатися 
за рішенням суду.

Лариса Денисенко: Якщо в людини залишилися квитанції про сплату, це 
якось вплине на те, що людину можуть звільнити від повторної сплати?

Анастасія Сербіна: Не думаю. Законом не визначена процедура віднов-
лення господарського провадження.

Лариса Денисенко: З якими ще можливими проблемами у цивільних чи 
адміністративних справах можуть стикатися внутрішньо переміщені особи?

Анастасія Сербіна: Якщо ми будемо розглядати взагалі всі види проваджень, 
не тільки цивільні й адміністративні, щодо яких у кодексах прописана процедура, 
є ще господарські провадження. Відповідно до Господарсько-процесуального 
кодексу, процедура взагалі не визначена, яким чином можливо відновити 
втрачене судове провадження. Разом із тим, є рішення Конституційного Суду 
України, яке зазначає, що навіть якщо така процедура не прописана, держава 
бере на себе зобов’язання щодо здійснення правосуддя всіх осіб і всіх юридичних 
осіб, які перебувають на території України1. В цьому рішенні Конституційного 

1 Ідеться про Рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 1997 р. № 9-зп (справа за зверненнями 
жителів міста Жовті Води). 
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Суду навіть прописана вся процедура – які документи подаються, до якого 
суду, які дані вказуються в цій заяві, що необхідно зробити задля того, аби від-
новити втрачене провадження. Якщо загалом, то аби відновити провадження, 
необхідно надати докази, і вони мають бути належними, допустимими. Щодо 
незавірених копій документів, які мають сумнівне походження, суд також до них 
буде ставитися дуже критично.

Лариса Денисенко: Дякую, Анастасіє. Ми намагалися надати якісь точки 
опори для людей, які втратили документи на непідконтрольних територіях. 
Сподіваємося, що ми допомогли вам розібратися. Почувайтеся захищеними!
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Як оформити спадок, забрати депозит, розібратися з 
кредитом: поради для ВПО
8 грудня 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі «Ген справедливості» з Ларисою Дени-
сенко. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених 
правовим проблемам внутрішньо переміщених осіб. 
Сьогодні ми будемо розглядати майнові питання, 
майнові права. Гості студії – Максим Тимочко і Ганна 
Рассамахіна – юристи спеціалізованої приймаль-
ні Української Гельсінської спілки з прав людини з 
питань Криму. Вітаю! Давайте детальніше проговоримо 
питання спадку, люди дуже часто з цим стикаються. 

Що робити, коли родичі померли на непідконтрольній території – багатьом 
невідомо. Куди подавати документи, як працюють нотаріуси, коли заявляти 
своє право на спадок?

Ганна Рассамахіна: Існує дуже багато якихось хибних уявлень про спад-
кування на тимчасово окупованій території. За результатами мого особистого 
спілкування з ВПО я знаю, що багато хто чомусь вважає, що у такому випадку 
спадкування заборонене на території України, що у мешканців Донбасу не при-
ймають документи і таке інше.

Лариса Денисенко: Це, мені здається, типові фобії внутрішньо переміще-
них осіб. Людям видається, що неможливо захистити свої права ні там, ні там.

Ганна Рассамахіна: Це жанр міської легенди. Про що казати, я особисто 
спілкувалася з нотаріусом, який мені доводив, що мешканцям Криму заборонено 
надавати нотаріальні послуги. Треба виходити з того, що право на спадкування 
гарантоване Конституцією. На сьогодні прийняті спеціальні норми, з урахуван-
ням статусу цих територій як тимчасово окупованих, і ніяких законодавчих 
обмежень для вступу у спадщину, для оформлення права власності не існує. 
Це все реально, досяжно, і це треба робити. Але, звичайно, є деякі питання і 
труднощі.

Максим Тимочко: Слід сказати, що питання спадкування, мабуть, одне з 
ключових для переселенців. Десь 30 % звернень до нашої приймальні стосуються 
питань спадкування, оформлення нерухомості та суміжних з цим питань. До зако-
нодавства, в тому числі Закону про правовий режим тимчасово окупованих 
територій1, а також Закону «Про тимчасові заходи на період проведення АТО»2 
були внесені відповідні зміни, а разом з цим і до Цивільного кодексу України, 
яким передбачено спрощену процедуру спадкування для осіб, які проживають 
на окупованих територіях3, або спадкодавець помер на окупованій території, 
або нерухомість знаходиться там. Встановлено порядок, за яким місце відкриття 

1 Ідеться про Закон «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 
території України».
2 Точна назва Закону – «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції».
3 Ці зміни були внесені Законом від 12 лютого 2015 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення реалізації права на спадкування».
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спадщини – це місце пред’явлення першої заяви до нотаріуса. Тобто, це може 
бути будь-який нотаріус на підконтрольній Україні території. Тим, хто хоче 
оформити спадок, спочатку необхідно правильно встановити факт смерті. Наша 
консультація для тих, хто хоче оформити спадок, завжди починається з того, 
що необхідно правильно встановити факт смерті. У зв’язку з окупацією частини 
України, були внесені деякі зміни до Цивільного кодексу щодо встановлення 
факту смерті, оскільки ті свідоцтва про смерть, які видаються окупаційною 
владою, є незаконними і не мають жодної юридичної сили. Тому ми розробили 
порядок, алгоритм дій по встановленню цього факту: потрібно звернутися 
до будь-якого районного, місцевого суду з відповідною заявою про встановлення 
факту смерті. Подати документи, які видавалися особі на окупованій території. 
Суд приймає ці документи як докази без надання їм юридичної сили. Тобто 
суд використовує їх як докази для того, щоб рішення про встановлення факту 
смерті було підставою для видачі свідоцтва про смерть українського зразка. 
Лише потім починається вже процедура звернення до нотаріуса.

Ганна Рассамахіна: Хочу зазначити, що для внутрішньо переміщених осіб 
не діє обмеження, як для інших громадян України. Вони можуть подавати доку-
менти не в будь-якому населеному пункті, а за місцем проживання померлого 
або за місцем знаходження цього майна. Але можуть звертатися до будь-якого 
нотаріуса. Строк для прийняття заяви про спадщину – шість місяців з дати 
смерті. Але підтвердження факту смерті через український суд може зайняти 
більше часу – треба приїхати на контрольовану територію, подати заяву, 
дочекатися рішення, оформити його. І ось якщо українське свідоцтво отримане 
пізніше, ніж через шість місяців після смерті, то це є підставою для поновлення 
строку прийняття спадщини. Але, на жаль, знову ж таки потрібно звертатись 
до суду і просити поновити строк для прийняття спадщини. Це стосується тих, 
хто не проживав зі спадкодавцем. Якщо ж особа проживала зі спадкодавцем, 
то вона вважається такою, що прийняла спадщину. І їй треба лише звернутися 
за отриманням свідоцтва про право на спадщину. І цей строк необмежений. 
Тобто, якщо спадкодавець був зареєстрований в Донецьку, за тією ж адресою 
була зареєстрована його дружина або дитина, то після встановлення факту 
смерті (отримання свідоцтва українського зразка), ця людина може звернутись 
до будь-якого нотаріуса на території України, державного чи приватного, і отри-
мати свідоцтво про право на спадщину. Звичайно ж, за наявності необхідного 
пакету документів. Так встановлено законодавством. Звучить дуже оптимістично, 
але, на жаль, на практиці особи з тимчасово окупованих територій, звертаючись 
до нотаріуса, можуть стикатися з проблемами і перешкодами. Вони полягають 
в тому, що нотаріуси, по-перше, часто необізнані в цих нюансах, по-друге, 
не хочуть зв’язуватися зі спадщиною в зоні АТО, не впевнені у складі спадко-
ємців – не хочуть видати свідоцтво на спадщину, якщо є інша особа, яка має 
право на цю спадщину, не хочуть проблем під час перевірок Мін’юсту і так далі. 
Тому багато нотаріусів просто відмовляють особі у відкритті спадкової справи.

Лариса Денисенко: На що може посилатися людина, коли почує, що нотаріус 
відмовляється виконувати свої посадові обов’язки? Що людина має зазначити?

Максим Тимочко: Найчастіше, що роблять у таких випадках нотаріуси – вони 
просто не приймають заяву людини, не реєструють цю заяву і не пояснюють, 
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що їй потрібно зробити, вже не говорячи про те, що нотаріус повинен видати 
людині постанову про відмову вчинення нотаріальної дії. Про це прямо говорить 
Закон про нотаріат і Інструкція про вчинення нотаріальних дій1. Якщо нотаріус 
відмовляє у наданні послуг, людина має вимагати постанову про відмову 
вчинення нотаріальної дії. Ця постанова буде підставою, яка дозволить гро-
мадянину звернутися до суду. Тому що при подачі позову про визнання права 
власності на спадкове майно, особа повинна довести суду, що вона звернулася 
до нотаріуса і в нотаріальному порядку захистити своє право на спадкове майно 
вона не може. Вона надає цю постанову про відмову нотаріуса, для того, щоб 
тепер суд захистив її право.

Лариса Денисенко: Чи існує проблема з Кримом? Я чула від нотарів, 
що неможливо увійти в базу, перевірити; що Російська Федерація має своє 
бачення цієї ситуації?

Ганна Рассамахіна: Так, проблема з Кримом існує. Людині, яка хоче отримати 
у спадок нерухомість в Криму, потрібно пам’ятати: якщо запис про це право 
на нерухомість внесено до Державного електронного реєстру та у людини 
є оригінал правовстановлюючого документа, то це є достатнім для надання 
свідоцтва про право на спадщину.

Лариса Денисенко: Воно буде сприйматися умовною владою Російської 
Федерації в Криму?

Ганна Рассамахіна: Ні. Звичайно ж, там, так би мовити, Російська Феде-
рація і вони не розуміють, чому органи влади України засвідчували право 
на спадкування на «території Росії».

Лариса Денисенко: Так на чиєму балансі тоді може опинитися нерухоме 
майно?

Ганна Рассамахіна: Це дві паралельні правові реальності. І треба враховувати, 
що для того, щоб розпоряджатися нерухомістю за російським законодавством, 
реєструвати її в Росреєстрі, необхідно набути права на спадщину за російським 
законодавством у РФ. Тому іноді, якщо успадковується рахунок у російському 
банку чи рухоме майно, то витрати на оформлення спадщини є невиправданими.

Тимочко: Я б хотів додати щодо подвійного правового режиму. Здійснення 
юрисдикції РФ в окупованому Криму, а також українського законодавства є 
великою проблемою. Але наше основне завдання – це застереження і пові-
домлення громадян, які проживають на окупованій території, що ті угоди, ті 
правочини, які здійснюються на окупованій території України, не несуть юри-
дичних наслідків для українського законодавства. І вони повинні усвідомлювати, 
якщо людина обирає правовий режим окупаційної влади, вона, відповідно, 
отримає негативні наслідки на території України. Її дії не будуть визнаватися 
легітимними по відношенню до українського законодавства.

Лариса Денисенко: На ваш погляд, Україною убезпечується право влас-
ності? Майно зависає. Якщо людина буде мати на руках всі належні і завірені 
українською владою документи, то все одно фактично увійти в спадок, продавати 
майно, здавати його в оренду – вона не зможе, адже, за законами РФ, в Криму 
цього ніхто не дозволить зробити. І така ж сама ситуація в окупованому Донбасі.

1 Ідеться про Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства 
юстиції від 22 лютого 2012 р. № 296/5.
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Максим Тимочко: Законодавство про тимчасово окуповану територію 
гарантує право власності, його невідчуження. Незалежно від того, що буде 
відбуватися на окупованій території, власність належатиме особі. Подвійний 
правовий режим майна, укладення цих угод з точки зору окупаційної влади 
не буде нести для цієї особи якихось негативних наслідків з точки зору україн-
ського законодавства. На практиці люди оформлюють угоди як за українським 
законодавством, так і за законодавством окупаційної влади. Так вони виходять 
з цього правового конфлікту.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про кредити. Багато хто з людей офор-
мили позики, проживаючи на території Криму, Донецька, Луганська, що зараз 
тимчасово окуповані. Чи існує наразі повноваження в банків вимагати у людей 
сплачувати по кредитах? І як виходити із ситуації, коли майно по кредиту начебто 
закріплене за тобою, але незрозуміло, що з ним насправді відбувається?

Ганна Рассамахіна: Це також цікаве питання. І, знову ж таки, перш за все, 
потрібно сказати, що на сьогодні це питання не достатньо врегульовано 
законодавчо. Щодо кредитів, які бралися мешканцями зони АТО, тимчасово 
окупованого Донбасу, є пряме вказання в тому ж самому законі про тимчасові 
заходи на період проведення АТО, що заборонено нараховувати пеню та штрафні 
санкції на ці кредити. Але ж не заборонено нараховувати відсотки. Таким чином, 
якщо особа взяла кредит, то він нікуди не дівається, вона має зобов’язання 
його сплатити, і немає ніяких законодавчих підстав його скасовувати. Крім 
того, продовжують нараховуватися відсотки.

Лариса Денисенко: І в судовому порядку не можна вирішити це питання? 
Коли у людини реально немає доступу до того житла, вона вже зареєстрована 
і проживає на підконтрольній території? Там, можливо, навіть зруйнований 
будинок і у людини є докази, що він зруйнований або зупинилося будівництво.

Ганна Рассамахіна: Звичайно ж, людина, яка вважає, що її права поруше-
но, може звертатися до українського суду. Людина може вимагати розірвання 
договору і припинення нарахування відсотків. Але, знову ж таки, витрати 
на судовий збір, на поїздки, на послуги юриста несе особа. Підстав для ска-
сування зобов’язань по кредиту, з точки зору цивільного права, немає. Ці 
гроші отримувались, договір підписаний, підстав для скасування немає. Чи 
можна казати про форс-мажор – це також не врегульовано законодавством 
і це є спірним питанням. Тобто, можливо, так, а, можливо, й ні. Звичайно, ця 
проблема наболіла і вона вимагає законодавчого врегулювання, ми сподіва-
ємося, що колись це буде. На практиці банки з великим дисконтом продають 
ці борги колекторам. І вже колектори починають псувати життя мешканцям 
окупованих територій: дзвонять, погрожують. Я в такому випадку рекомендую 
просити зустрічатись у суді. Тобто, якщо дзвонять, погрожують, ведуть себе 
неадекватно, то пропонувати подавати позов і вже зустрічатись в суді.

Лариса Денисенко: Чи є взагалі якийсь сенс зустрічатися з посадовими 
особами банків і, власне, говорити про реструктуризацію боргу, або ті самі 
кредитні канікули, або будь-які інші схеми? Усі ми люди, розуміємо, що збройний 
конфлікт належить до форс-мажорів.

Максим Тимочко: Я переконаний, що ситуація збройного конфлікту повин-
на тлумачитися, в тому числі судами, на користь споживача, саме на користь 
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осіб, які брали кредит. Ми зараз починаємо кампанію з приводу захисту таких 
осіб, взяли пілотні проекти, щоб на практиці зрозуміти, як це все відбувається. 
Наведу приклад по Криму. Одразу після окупації, коли люди почали виїжджати 
на материкову частину України, один з провідних банків заблокував їхні рахун-
ки. Очевидно, що це було зроблено Приватбанком – про це прямо заявляє 
наш клієнт. Його рахунок був заблокований більше ніж на три місяці. А коли 
його кредитний рахунок був розблокований, він побачив, що нарахування 
процентів, пені, штрафів не припинялось. Звичайно, що в такому випадку 
особа має право вимагати перерахунку і зменшення виплат по заборгованості. 
Однак банк ніколи не піде назустріч своєму клієнту. Така ж, дуже схожа ситу-
ація відбулась на Донбасі. Тобто банки не розробили нормальний зворотний 
зв’язок з клієнтами, які проживають на лінії розмежування, які знаходяться 
на території збройного конфлікту і, відповідно, не роз’яснили своїм клієнтам, 
як їм довести, повідомити банк про те, що вони знаходяться в зоні збройного 
конфлікту, щоб він припинив нараховувати бодай пеню. У цьому контексті мені 
не дуже зрозуміла і логіка закону. Хотіли покращити майновий стан осіб, які 
знаходяться на території проведення АТО (це в законі про заходи на період 
проведення АТО), але ввели мораторій лише на нарахування пені, що не є 
великим полегшенням. Адже набагато більшої біди приносять проценти, які 
чомусь не скасували. Банк продовжує нараховувати, не йде назустріч клієнтам 
та не враховує той факт, що вони проживають на непідконтрольній території, 
незважаючи на те, що вони повідомляють. Ми допомагали людям складати такі 
заяви, вони повідомляли банк, що вони знаходяться на території збройного 
конфлікту, але у відповідь отримували лише відписки. Звичайно, поставити 
крапку в таких питаннях повинен суд. І єдине, що я можу порекомендувати 
клієнтам: перше: якщо ви звертаєтесь до банку, то робіть це особисто. Лис-
тування з банком може призвести до витрати часу. Якщо маєте можливість 
виїхати до відділення – виїжджайте особисто разом з документами про кредит 
або банківський вклад. Наступний крок: якщо банк відмовляє, одразу краще 
звернутися до юристів, в тому числі до Української Гельсінської спілки з прав 
людини та інших організацій, які нададуть безоплатну правову допомогу. 
Або до адвоката, якщо людина може собі це дозволити. Бо вирішити це питання 
шляхом переговорів малоймовірно.

Лариса Денисенко: Також великою проблемою є питання депозитів. Я сама 
стикалася з тим, що фігурує умовно депозит у 2000 грн., а це не дає людині 
права подекуди претендувати на пільги. Загалом, чи є можливість повернути 
ці гроші, перевести їх на доступні рахунки на підконтрольній Україні території?

Максим Тимочко: Наявність на рахунку 10 і більше тисяч не дозволяє 
переселенцям отримати адресну допомогу на покриття комунальних послуг. Це 
є їх обмеження. Як на мене, ця проблема найбільше стосується переселенців з 
Криму. Тому що після окупації Приватбанк одразу заблокував їхні рахунки і вони 
перестали їх бачити в мережі клієнт-банку, не можуть простежити, скільки в них 
коштів наразі, чи відкритий взагалі цей рахунок і тому подібне. До нас почали 
масово звертатися люди, які мають депозити в цьому банку, які до сьогодні 
не можуть їх отримати. Звичайно, це велика проблема, бо більшість людей, які 
переїхали на материкову частину України, розраховували користуватися цими 
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грошима, щоб розпочати нове життя. Жодної копійки банк так і не видав по цих 
депозитах. Наразі ми вже маємо позитивне рішення суду, яким для переселен-
ки з інвалідністю ІІ групи відсудили з Криму чотири тисячі доларів. Однак ми 
ще навіть не перейшли до стадії виконання, тому що там є сюрпризи.

Ганна Рассамахіна: Так, дії Приватбанку щодо кримських депозитів є 
вкрай незаконними. Це такий дуже яскравий приклад, як може працювати 
наша банківська система. Уже в березні 2014 року Приватбанк застосував такий 
підхід, який використовує досі, що внаслідок окупації банк поніс збитки і він 
зможе повернути кримські депозити лише після отримання компенсації цих 
збитків з Російської Федерації після розгляду справи у відповідних міжнародних 
інституціях. Це, вочевидь, вкрай незаконно, але справа в тому, що зараз немає 
ніякого ефективного механізму протидії Приватбанку. Він не у банкротстві, 
повністю функціонує, це найбільший банк України, просто десятки тисяч 
кримських вкладників він ігнорує. Є ще одна особливість – Приватбанк ніколи 
не спілкується у письмовому вигляді. Усю комунікацію з клієнтами переведено 
у клієнт-банкінг, онлайн-чат та call-службу 3700. Через ці служби неможливо 
отримати ніякий документ з печаткою і живим підписом, ніколи. Тобто «Прива-
тбанк» є монополістом на інформацію щодо рахунків своїх клієнтів і лише він 
особисто вирішує надавати цю інформацію чи ні. На жаль, ані Національний 
банк України, ані будь-які інші органи державної влади вплинути на це зараз 
не можуть. Що стосується інших банків, то там ситуація краща. Майже всі вони 
потроху повертають кримські депозити. Є лише одна особливість – як відомо, 
одразу після окупації, Російською Федерацією був створений так званий 
«Фонд захисту вкладників» в Криму, який відшкодовував кошти з депозитів 
українських банків. Оскільки українські банки пішли з Криму, РФ вирішила 
відшкодувати людям збитки від цього. І от банки, окрім Приватбанку, часто 
вимагають підтвердження, що особа не отримала компенсацію з російського 
«Фонду захисту вкладників», і лише після цього видають кошти. У нас був 
випадок, коли людина звернулася на материку до банку, здається UniCredit, 
за поверненням невеликого депозиту, відкритого багато років тому. У банку 
йому надали лист, згідно з яким вимагали підтвердження того, що ця людина 
не зверталась до «Фонду захисту вкладників» і лише після цього їй нібито могли 
відшкодувати депозит. Ми звернулись зі скаргою до Нацбанку і після цього 
необхідність надавати підтвердження раптом відпала. Тобто, треба захищати 
свої права і не здаватись.

Максим Тимочко: Цивільне законодавство України передбачає, що на пер-
шу вимогу вкладника банк зобов’язаний видати депозит. Це є імператив, 
ніякі інші норми, які можуть це заперечити, не можуть існувати. Обмежувати 
права вкладника є незаконним, бо депозит – це його власність, яка гаранто-
вана і Конституцією, і Європейською конвенцією про права людини1. Якщо 
у вас виникла проблемна ситуація з депозитом, треба звернутися до юриста 
або безпосередньо до банку. Мало хто з вкладників знає, що листуватння з 
банком щодо свого депозиту має відбуватися відповідно до затвердженого 

1 Ідеться про статтю 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, за якою 
ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених 
законом і загальними принципами міжнародного права.
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Нацбанком порядку відкриття банківської таємниці2. Наприклад, це може бути 
нотаріально засвідчена заява, тоді це буде прийнято банком. Якщо ви будете 
листуватися звичайними заявами зі своїм підписом, то можете наразитись на те, 
що банк відповість вам, що з метою непорушення банківської таємниці вам 
нічого не можуть розповісти, тому що не впевнені, що ви дійсно той, за кого 
себе видаєте. Звичайно, що переважна більшість банків йде назустріч клієнтам, 
зв’язується з ними, отримує якийсь зворотний зв’язок, щоб вирішити питання. 
Але є і випадки, коли люди не можуть нічого домогтися шляхом поштового 
відправлення. Тому краще або звертатися з нотаріально засвідченою заявою 
(але це витрати на нотаріуса), або безпосередньо. Звичайно, ми не відмовимо 
жодному українському вкладнику, який до нас звернеться, але повинні засте-
регти одразу: це займає тривалий час. Ми, наприклад, судилися вісім місяців, і 
це ще без виконавчого провадження, без апеляції, яку банк неминуче подасть. 
Банк затягує процес всіма способами. Не бійтеся захищати свої права в суді, 
ви не витратите на це ні копійки на сплату судового збору, бо на будь-які 
відносини з банком, коли ви споживач, а він надає вам послуги, поширюється 
Закон «Про захист прав споживачів», а тому позивачі в цих справах звільня-
ються від сплати судового збору. А також хотів би застерегти тих, хто має намір 
розблоковувати рахунки, бо депозит не видають зокрема тому, що особа також 
не може побачити свій рахунок. Ми рекомендуємо, якщо ви звертаєтеся до суду 
з певною вимогою до банку, то нехай це буде вимога про повернення вкладу 
або стягнення суми депозиту. Це не повинна бути вимога про розблокування 
рахунку, бо таке рішення буде просто неможливо виконати – розблокувати 
рахунок може лише банк, лише його відповідні департаменти. Також поширеною 
є думка, що всі спори з Приватбанком розглядаються в Жовтневому районно-
му суді Дніпра. Звичайно ж, ми б хотіли розвіяти цей міф. Позови, пов’язані із 
захистом прав споживачів, розглядаються за місцем проживання споживача. 
Для переселенців це важливо, оскільки місцем їхнього проживання, відповідно 
до статті 4 Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб», є місце, яке зазначене в їхній довідці внутрішньо переміщеної особи. 
Воно фактично замінює реєстрацію, яка зазначалася в паспорті. Якщо у вас 
в довідці зазначене місце проживання Київ, то ви будете розглядати справу 
проти банку, відповідно, в Києві.

Ганна Рассамахіна: І це є не те, щоб гарантією, але можливістю неупере-
дженого розгляду справи, бо, на жаль, у Дніпровських судах на ці документи 
без мокрої печатки суди кажуть, що це не є документом і не є підтвердженням 
існування договірних відносин з банком.

Лариса Денисенко: Дякую вам за цю розмову. Нагадую, що гостями студії 
були юристи спеціалізованих приймалень Української Гельсінської спілки з 
прав людини з питань Криму Максим Тимочко і Ганна Рассамахіна. Почувайтеся 
захищеними!

2 Ідеться про Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджені 
постановою Правління Національного банку від 14 липня 2006 р. № 267.
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Міжнародні стандарти забезпечення прав ВПО
16 грудня 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського радіо». 
Це «Ген справедливості» і Лариса Денисенко. Ми продов-
жуємо цикл програм, присвячених доступу до правосуддя і 
роботі системи безоплатної правової допомоги. Вже кілька 
програм у центрі нашої уваги внутрішньо переміщені особи. 
Сьогодні ми будемо говорити про міжнародні стандарти 
забезпечення прав ВПО. Гість студії – Сергій Заєць, адво-
кат. Якщо брати міжнародні стандарти забезпечення прав 
внутрішньо переміщених осіб, то що насамперед потрібно 
розуміти й знати про це?

Сергій Заєць: Насамперед, думаю, треба розуміти, що внутрішньо пере-
міщена особа – це не якийсь особливий статус, надання якого залежить від 
держави. Це особи, які опинилися у вразливому становищі та потребують 
додаткової допомоги. І, відповідно, вони мають такі самі права, як і будь-який 
інший громадянин України на території будь-якої адміністративної одиниці. 
На жаль, цей принцип у першу чергу порушений в Україні. Коли йдеться про те, 
що внутрішньо переміщені особи – це ті, хто може підтвердити свій статус 
за допомогою довідки й лише після проходження відповідної процедури 
реєстрації отримує статус внутрішньо переміщеної особи з усіма відповідними 
гарантіями. Я вважаю, що це найголовніше, і порушення саме цього принципу 
тягне за собою цілу низку інших похідних порушень, які вже залежать від цього.

Лариса Денисенко: Якщо виходити з концепту міжнародного права, 
розглядати певні інструменти та конвенції, європейського права, зокрема, які, 
можливо, нові закони у нас ухвалені стосовно регуляції статусу внутрішньо 
переміщених осіб? Чи є нормативні акти, які не відповідають міжнародним 
стандартам і потребують доопрацювання, скасування або внесення змін? Які 
вже є можливості оскаржити певні дії, певну правову практику чи норми закону, 
вже посилаючись на порушення міжнародного права?

Сергій Заєць: Коли ми говоримо про порушення міжнародних стандартів 
і можливість їх оскарження, за винятком процедури конституційної скарги, 
щодо якої поки що нічого не зрозуміло1, можна говорити про подання скарг 
на порушення міжнародних зобов’язань України до Європейського суду з прав 
людини. І тут можна скаржитися не на закон як такий, а на чинне ставлення з боку 
держави. І в Україні, насправді, дуже багато порушень. Знаєте, я завжди кажу, 
що як тільки держава намагається втрутитися, як тільки держава намагається 
щось регулювати – як правило, стає гірше, на жаль. Бо, фактично, внутрішньо 
переміщені особи знаходяться у такому становищі, що самі вимушені боротися 
за свої права, за своє становище і щось робити. А держава дуже часто, запро-
ваджуючи якісь норми, навіть обмежує такі можливості. В Україні є дуже багато 

1 Конституційна скарга – одна з форм звернення до Конституційного Суду України у вигляді письмового 
клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) закону України чи його 
окремих положень, що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб’єкта права на конститу-
ційну скаргу.
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порушень прав людини стосовно внутрішньо переміщених осіб: наприклад, 
Національний банк України тим людям, хто перемістився з окупованого Криму, 
надає статус нерезидента, обмежуючи цим в доступі до цілої низки банківських 
послуг. Це стосується лише внутрішньо переміщених осіб з анексованого Криму, 
але це досить суворі обмеження, стосовно яких досі не ухвалено жодного рішення 
про скасування. Нагадаю, що наразі справа перебуває на стадії апеляційного 
розгляду2, і, до речі, є одна скарга щодо цієї постанови в Європейському суді 
з прав людини. Іншим порушенням може бути обмеження щодо в’їзду-виїзду 
до анексованого Криму, зокрема те, що стосується перевезення особистих 
речей. Річ у тім, що одним зі стандартів щодо внутрішньо переміщених осіб є те, 
що вони мають право покинути певну територію, де їм щось загрожує, а також 
повернутися на ту територію. Зараз діє такий порядок переміщення особистих 
речей через адміністративний кордон, який значною мірою унеможливлює це. 
Бо, фактично, людина, яка намагається виїхати з окупованого Криму, не може 
взяти з собою нічого, окрім так званого набору туриста. Ідеться, наприклад, 
про інструменти, про запчастини для автомобіля. Нещодавно було рішення 
Одеського адміністративного суду, де розглядалося питання саме вивозу 
запасних коліс до автомобіля з території Кримського півострова, що було також 
заборонено. І так само навпаки3.

Лариса Денисенко: І так само товари, наскільки я розумію?
Сергій Заєць: Визнано товаром, входить до цього переліку. Ви знаєте, 

що навіть з перевезенням домашніх тварин виникають проблеми, бо вони 
не згадані у списку, хоча визнати їх товаром теж можна дуже обмежено. Якщо 
говорити про загальну характеристику порушень, то це дискримінація – те, 
чого зазнають внутрішньо переміщені особи. Це особливе ставлення до них й 
обмеження певних прав за тією ознакою, що вони походять з певної території, 
яка знаходиться поза межами контролю Уряду України. І таке дискримінаційне 
ставлення дуже часто проявляється, і, окрім тих випадків, що я вже згадав, це 
може бути і доступ до соціальних послуг, які мають прив’язку до місця прожи-
вання особи тощо. Багато що походить з самого цього інституту «прописки», 
який певною мірою за часи незалежності України було пом’якшено, змінено 
назву на «реєстрацію місця проживання». Але фактично – це та сама стародавня 
радянська «прописка», яка діє до цього часу, коли особа має зареєструвати 
офіційне місце проживання і, залежно від того, де особа проживає, відбувається 
надання послуг. Нещодавно в Україні був один з міжнародних експертів та спец-
доповідач ООН Чалока Бейані, який готував доповідь стосовно внутрішньо 
переміщених осіб рік чи півтора тому. І він після того, як знову здійснив візит 
до України та вивчив ситуацію, зробив висновок, що найголовнішою проблемою 
є збереження цього інституту «прописки» чи реєстрації місця проживання, 
який фактично і створює проблеми для внутрішньо переміщених осіб. Бо якби 

2 Розгляд справи було завершено рішенням касаційної інстанції, що відновила дію Постанови Правління 
Національного банку в повному обсязі.
3 Рішенням Київського апеляційного адміністративного суду від 14 червня 2017 р. було визнане незаконним 
та нечинним пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1035 «Про обмеження 
поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з 
іншої території України на тимчасово окуповану територію», що усунуло раніше встановлені обмеження.
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не було видно, що особа походить з території, яка не контролюється урядом 
України на цей час, то жодним іншим чином особу не можна було б відрізнити.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про Європейську конвенцію з прав 
людини та приклади стосовно прав внутрішньо переміщених осіб, які ви 
навели, на які статті можна посилатися, і про що йдеться, коли ви говорите, 
наприклад, про статтю 8?

Сергій Заєць: Я б сказав, що просто посилання на якусь певну статтю, 
безумовно, недостатньо для того, аби звернутися до Європейського суду з 
прав людини. Але, якщо говорити загалом про порушення прав внутрішньо 
переміщених осіб, то тут може бути ціла низка таких порушень. Це, зокрема, 
стаття 8, яка передбачає повагу до особистого або сімейного життя. Це те, 
про що ви сказали. Це може бути те, що стосується свободи пересування – 
стаття 2 Четвертого протоколу до Європейської конвенції. Це може бути 
дискримінація – стаття 14 та у поєднанні зі статтею 8, вона не застосовується 
сама по собі, це такий технічний момент і необхідно зазначати, в якому саме 
контексті особа зазнає дискримінації.

Лариса Денисенко: Наприклад, якщо ми візьмемо наведену вами постанову 
Національного банку України та згадаємо про право на власність, зокрема, 
то можна пов’язати це з дискримінацією?

Сергій Заєць: Це теж можна пов’язати й право власності – це стаття 1 
Першого протоколу безпосередньо. Тобто, коли йдеться про обмеження щодо 
переміщення майна, то тут можна говорити про порушення права власності. Є 
ще питання, яке поки що, наскільки мені відомо, є теоретичним і ще не пере-
йшло у практичну площину, але воно ґрунтується на положеннях закону. Це 
питання оподаткування нерухомості внутрішньо переміщених осіб, яка зали-
шилася в окупованому Криму. І фактично ця нерухомість підлягає включенню 
до загальної кількості нерухомого майна і, відповідно, до вартості цього майна 
має бути сплачено податок. І так далі. Існує дуже багато різних порушень і, 
фактично, тут треба виходити не з номера статті, а з ідентифікації самого 
порушення. Взагалі хотілося б заохотити слухачів до захисту своїх прав, бо 
практика показує, що лише ми самі можемо виправити ситуацію. Уряду воно 
не болить – він ухвалив постанову – ну є певна кількість невдоволених осіб, 
ну по комусь воно вдарило, ну якось виживуть, якось проживуть. Але зміни-
ти цю ситуацію можна лише тоді, якщо звертатися до суду, до міжнародних 
установ, коли виникає досить серйозна проблема, яку Уряд має вирішувати. 
Коли виникає міжнародний тиск. Від ставлення: «Де ми – а де Європейський 
суд, що він може зробити й коли це буде»… Вже 2,5 роки існує ця ситуація, 
і протягом цього часу наш Уряд, на жаль, також нічого не робить. І якщо ми 
самі нічого робити не будемо, то ситуація залишатиметься в тому самому 
стані, або стане навіть гірше, ніж є зараз. Процедура є непростою, тому просто 
послухавши передачу і зрозумівши, що є якесь порушення, стосовно якого 
можна боротися, я б все ж таки радив звернутися до фахівців, які допоможуть 
підготувати скаргу до Європейського суду з прав людини. Бо звернення туди 
за останні роки стало достатньо складною процедурою, яку самотужки може 
бути досить складно пройти.
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Лариса Денисенко: Хотіла б ще поговорити більш прицільно про момент, 
який ви трохи проговорювали – це свобода вільного пересування. З точки зору 
міжнародних стандартів, в який спосіб вона наразі порушується, і що може 
зробити людина? Які пройти процедури у національній судовій системі, аби 
потім мати можливість подати заяву до ЄСПЛ?

Сергій Заєць: Коли ми говоримо про свободу пересування, і взагалі 
про будь-які стандарти прав людини, передбачені міжнародним правом, то тут 
дуже важливо відрізняти власне втручання в це право від порушення як такого. 
Дуже мало існує прав, які взагалі не допускають втручання з боку держави. Коли 
ми говоримо про свободу пересування, то втручань тут дуже багато. Це будь-
який контроль з боку держави. Це будь-які дозволи, які необхідно отримувати 
від держави для того, аби здійснювати право на свободу пересування. Цей 
стандарт повністю формулюється як «право на свободу пересування та вибору 
місця проживання». Дуже часто це втручання може полягати в необхідності 
надання документів, в необхідності отримання, наприклад, закордонного 
паспорта тощо. Тобто, це будь-які форми контролю, стосовно яких людина 
зазначає, що просто сама, без контакту з державним органом, вона не може 
здійснити це право. Наприклад, коли ми говоримо про необхідність надання, 
скажімо, закордонного паспорта для проїзду на територію анексованого Кри-
му – це є однією з форм контролю за пересуванням осіб на територію Криму 
та навпаки. Це перша частина. ЄСПЛ та й інші міжнародні органи, коли говорять 
про відповідність цього втручання міжнародним стандартам, застосовують так 
званий трискладовий тест. Чи передбачено це втручання законом? Тобто чи 
є воно зрозумілим, передбачуваним, чи розуміє людина, чого взагалі від неї 
у цьому випадку вимагають. По-друге, чи переслідує втручання легітимну 
мету? І третє, чи є воно пропорційним стосовно мети, що переслідується? Тут 
можуть виникати проблеми. Наприклад, коли ми говоримо про реєстрацію 
місця проживання чи про контроль за тим, де особа проживає, то, по-перше, 
це передбачено законом. Бо в Україні є норма Конституції та відповідний закон, 
який визначає процедуру реєстрації місця проживання, і воно, напевно, має 
легітимну мету, бо все ж пов’язано з плануванням розподілу державних ресурсів, 
які розподіляються пропорційно до кількості населення. А от коли ми гово-
римо про пропорційність, то інколи таке втручання може бути пропорційним 
або непропорційним. Можливо, не має сенсу говорити про процедуру реєстрації 
внутрішньо переміщених осіб, яка була раніше та передбачала контроль з 
відвідуванням домівки ВПО, аби перевірити, чи дійсно вона там проживає1. 
Але таке втручання, безумовно, не можна визнати пропорційним. Більше того, 
це очевидна дискримінація, бо жоден інший громадянин України не потребує 
такого контролю для того, щоб держава просто зареєструвала факт проживання 
на території певної адміністративної одиниці. Так само, аби проілюструвати це, 
можливо, не зі сфери свободи пересування, але того, що стосується внутрішньо 
переміщених осіб: Національний банк України, який запроваджує обмеження, 
надає статус нерезидента і так далі. Певною мірою Нацбанк може втручатися, чи 
держава може втручатися у певні відносини, але вже ґрунтуючись на тому, 

1 Окружний адміністративний суд міста Києва своєю постановою від 26 червня 2017 року остаточно визнав 
незаконними відповідні положення актів Кабінету Міністрів.
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що я дізнався під час розгляду позову до Нацбанку, він не має жодної легітимної 
мети. «Навіщо ми це зробили? Ну ви знаєте, є закон…». І посилаючись на закон, 
вони намагаються обґрунтувати своє рішення. Є закон і вони його виконують. 
Виконання закону не є легітимною метою. Легітимна мета – це щось, що є дійсно 
необхідним: безпека, правопорядок, сплата податків і так далі, але жодним 
чином не виконання закону.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про перспективи справ, які вже зна-
ходяться в ЄСПЛ, що з цього приводу можна зауважити? Які вони? Чи можна 
навести якійсь кейс, наприклад? Як ви вважаєте, чи вони достатньо обґрунто-
вані, чи там прописана правова позиція, і чи слабка позиція сторони держави 
стосовна таких справ, про які ми з вами говоримо.

Сергій Заєць: Перше, що я хочу сказати, це те, що я не можу говорити 
про всі справи, а лише про ті, які знаю безпосередньо або сам готував відповідну 
заяву до ЄСПЛ, або обговорював ситуацію з колегами. Безумовно, ті скарги, які 
готуємо, ми намагаємось якомога ретельніше обґрунтовувати, бо на підготовку 
заяви до Європейського суду потрібен досить істотний час, і шкода, якщо потім 
ти отримаєш відмову в реєстрації. Тобто, навіть на етапі приймання заяви, ти 
не отримуєш результату. Тому це вимагає більш ретельної підготовки та належного 
обґрунтування. Що стосується прикладів цих справ, то одна зі справ стосуєть-
ся якраз порядку в’їзду-виїзду до окупованого Криму, і ми знаємо, що існує 
проблема в осіб, які втратили документи на території Кримського півострову. 
Одна така справа подана до ЄСПЛ, інша справа зараз проходить процедуру 
оскарження. Якщо ми не отримаємо позитивного результату, а напевно ми 
його не отримаємо, все ж таки, з огляду на ту практику, яка існує, вона буде 
подана до ЄСПЛ. Йдеться про осіб, які втратили документи на території Криму, 
і перша справа, яка вже перебуває в Європейському суді, стосується ситуації, 
яка склалася до запровадження порядку в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану 
частину України. Інша справа – про нинішню ситуацію. Фактично, особа, яка 
втратила документи на території Криму, не може залишити окупований півост-
рів інакше, аніж здійснивши візит до консульства України в Ростові-на-Дону, 
отримавши посвідчення на повернення в Україну, і лише з цим посвідченням 
російські прикордонники дозволять виїхати з контрольованої ними території. 
Але це саме по собі вже є порушенням. Особа залишає територію України, 
Кримський півострів, виїжджає за межі офіційних пунктів контролю. За це 
передбачена адміністративна відповідальність у вигляді щонайменше штрафу 
в сумі 1 700 грн. І такі ситуації, на жаль, трапляються. У першому випадку штраф 
не був застосований, не існувало такого жорсткого порядку, але особу все одно 
визнали винною у порушенні. Там не було потреби їхати до консульства, тоді 
ще можна було якось виїхати. Але коли йдеться про іншу ситуацію, то особа 
не має виходу. Вона має або залишитися на території окупованого Криму 
назавжди чи допоки ситуація не зміниться, або їхати до консульства для того, 
аби повернутися на материкову частину, що є порушенням законодавства 
України. І така справа, безумовно, стосується свободи пересування, як мінімум. 
Виникають питання і до Російської Федерації, яка обмежує свободу пересування 
таких осіб, і, безумовно, щодо України, яка встановлює відповідні правила. 
Іншим прикладом може бути звернення до Європейського суду: це «Андрій 
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Щекун і ГО «Український дім» проти України» стосовно Національного банку 
України. Коли оскаржувалася ця сумнозвісна постанова № 699, було подано 
близька півтора десятка позовів, наскільки мені відомо. Зараз існує тільки одна 
справа, яку ми супроводжуємо, що перебуває на стадії апеляційного розгляду. 
У цій справі була досить швидко отримана відмова, й було подане звернення 
до ЄСПЛ. Там йшлося і про блокування грошових коштів на банківському 
рахунку юридичної особи, і про обмеження доступу до банківських послуг 
тощо. Це є іншим прикладом того, як внутрішньо переміщені особи, по-перше, 
зіткнулися з порушеннями, а по-друге, як вони у цьому випадку діють, а також 
з яких приводів люди можуть звертатися до Європейського суду.

Лариса Денисенко: Чи можна говорити зараз про те, що ЄСПЛ справи, 
про які ви говорили, визнав прийнятними?

Сергій Заєць: Ви знаєте, стосовно Андрія Щекуна, ми навіть не отримали 
повідомлення про реєстрацію цієї справи, але, напевно, це пов’язано з тим, 
що є інша справа, яка продовжує розглядатися зараз на національному рівні. 
І Європейський суд за допомогою певних адміністративних процедур, як 
правило, намагається зменшити кількість справ, оскільки результати розгляду 
на національному рівні, зрештою, можуть вплинути на перебіг цієї справи. 
Стосовно особи, яку притягли до адміністративної відповідальності за виїзд 
з території Кримського півострова без документів, справа пройшла так звану 
процедуру фільтрації. Тобто, перевірку на відповідність критеріям прийнятності. 
Вона умовно зареєстрована, хоча реєструються всі заяви, але тут вже повідом-
лено заявника про те, що ця справа зареєстрована, і, як мінімум, на першому 
етапі можна говорити, що всі вимоги щодо прийнятності було дотримано. 
Тут я нічого не можу сказати наперед, бо ЄСПЛ може визнати заяву неприй-
нятною й на подальших етапах, але ми намагаємося робити все для того, аби 
цього не трапилося і не робити дурну роботу, подаючи скарги, які не мають 
перспектив, або мають досить сумнівні перспективи.

Лариса Денисенко: Дякую за розмову. Нагадую слухачам «Громадського»: 
ви слухали «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. Наш гість – адвокат 
Сергій Заєць, есперт громадської організації «Регіональний центр прав людини». 
Ми намагалися розібратися з питанням міжнародних стандартів забезпечення 
прав внутрішньо переміщених осіб. Почувайтеся захищеними!
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Привезли з Донецька трудову? Тепер їдьте 
за наказами, – справа переселенки
22 грудня 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». З вами «Ген справедливості», це Лариса Дени-
сенко. Ми завершуємо цикл програм, присвячених 
захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні 
у нас жива історія адвоката і клієнта. Я вітаю в студії 
адвоката Олега Базиленка і чоловіка його клієнтки 
Марини – Дмитра. Дмитре, питання до вас. Ви можете 
не прив’язуватися до населеного пункту або до того 
вищого закладу, де працювала ваша дружина, але 
розповісти історію, з якими проблемами ви зіткну-

лися, коли приїхали до Києва або ще там, і що довелося вирішувати на рівні 
судового розгляду?

Дмитро: Сама проблема началась с радостного события – в 2013 году, 
когда войны в Украине еще не было, мы ушли в декрет. Когда начались обстрелы 
в 2014 году, мы еще находились в декрете. Поскольку это был Киевский район 
города Донецка, мы вывезли семью сразу же. И Слава Богу, что именно так про-
изошло, потом в дом был ряд попаданий. Все это время жена была в законном 
декрете. У нас и мыслей не было, что мы столкнемся с проблемами, когда придет 
время из этого декрета выйти. Когда три года истекли, мы обратились в наш 
вуз, который выехал из зоны конфликта. Там нам сказали: «Мы вас не знаем». 
Начали разбираться – оказалось, что наши документы просто потеряли. Конечно, 
всякое может быть, мы говорим: «Давайте как-то восстановим, пойдите нам 
навстречу». Сказать, что не пошли навстречу – это не сказать ничего. То есть, 
максимально вставляли палки в колеса, максимально делали все, чтобы эту 
проблему не решить. Показательно, например, когда в официальной переписке 
нам указывают: «Поедьте туда. Мы сами, конечно, не поедем – боимся, съез-
дите сами, возьмите там вашу трудовую книжку, привезите нам». Мы просили 
людей, трудовую книжку таки достали – это заняло больше месяца, потом двое 
суток на блокпостах провели. Но когда мы ее привезли, ее отказались принять 
под подпись с аргументом: «Нам ректор говорит ничего не подписывать. 
Хотите – оставляйте, а там как повезет: или примем, или порвем». А, во-вторых, 
сказали: «Молодцы, мы не ожидали, что привезете. Теперь едьте за прика-
зами». У нас многодетная семья, переселенцы – это неправильный термин, 
правильный – беженцы. В итоге нам пришлось обратиться в суд. И Слава Богу, 
что у нас в государстве есть такая возможность – обратиться в центр бесплатной 
правовой помощи и получить эту квалифицированную помощь.

Лариса Денисенко: А загалом, декретні кошти виплачувались за цей час? 
Чи теж були якісь проблеми з виплатами?

Дмитро: Помощь по рождению ребенка до сих пор платится, но ее же 
платит не вуз, а собез.

Лариса Денисенко: Але ж там фіксується, де людина працювала до того.
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Дмитро: Конечно, фиксируется, в Пенсионном фонде это все записано. 
И когда я по телефону и в официальной переписке говорил начальнице отде-
ла кадров, что можно же обратиться в Пенсионный фонд, она мне отвечает: 
«А почему я должна это делать?»

Лариса Денисенко: Ви спочатку самостійно з ними переписувались, 
а вже потім звернулись по правову допомогу?

Дмитро: Мы почти восемь месяцев с ними переписывались, они отвечали 
с максимальной задержкой каждый раз.

Лариса Денисенко: Пане Олеже, ви можете прокоментувати цю ситуацію – 
що попервах ви зробили?

Олег Базиленко: Я побачив, що вони дійсно звертались дуже багато разів, 
в тому числі письмово, але були, фактично, відписки. Усі державні чиновники, 
а також керівництво відповідного університету безпідставно відмовляло цій 
сім’ї у вирішенні їхнього питання. Байдужість чиновників мене дуже здивувала, 
бо по всіх телеканалах та радіо нам кажуть, що є проблема, і ми її вирішуємо 
на всіх рівнях, допомагаємо всім людям. Складність вирішення цієї ситуації 
полягала у відсутності документів – як довести, що людина працювала в цьому 
Донецькому технічному університеті у певний час, якщо цей університет був 
перебазований в інше місце. Щодо вирішення цієї проблеми було дуже багато 
питань і, в даному випадку, вона була вирішена тільки шляхом подання позов-
ної заяви до суду, а також відповідних процесуальних дій, які ми здійснили. 
На щастя, суд прислухався і виніс позитивне рішення. Але хочу сказати «але». 
Я сподівався долучити до справи Міністерство освіти і науки, але суду також 
була надана формальна відписка. Тобто, люди з чотирма дітьми, у чужому 
місті, без відповідних документів залишились сам на сам з цією проблемою. 
Ті документи, які я міг би затребувати, через відсутність поштового зв’язку з 
окупованими територіями, неможливо було дістати. Тож довелося залучати 
свідків, готових довести, що людина дійсно працювала. На жаль, керівництво 
університету теж повело себе дуже цікаво – прислали представника, який 
натхненно доводив судді, що Марина не працювала, що вони не мають права, 
що немає якихось документів. За збереження трудових книжок відповідає 
адміністрація.

Лариса Денисенко: А яких ще документів бракувало, щоб підтвердити ті 
трудові стосунки, які були? Дмитро розповів, що знайшли трудову книжку, це 
офіційний документ, там є посилання на накази.

Олег Базиленко: Я припускаю, що проблема у корупції, яка є у нас у державі. 
Я так розумію, що коли вуз перемістили у інше місце, ректор та інше керівництво 
брали тих людей, які їм потрібні. Люди, в яких немає житла, які мають певні 
проблеми – їм були не потрібні. У даному випадку мене дуже вражає, що така 
кадрова політика держави ще існує.

Лариса Денисенко: Хочу ще повернутися до такого питання, як захист 
вагітних і жінок, які перебувають у декреті, відповідно до нашого трудового 
законодавства. Але тут це не спрацювало. Вони скасували взагалі цю позицію, 
коли перемістилися в інше місце?
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Олег Базиленко: Вони не скасували. Якщо змінюються істотні умови, 
керівництво повинно повідомити працівника – письмово, згідно з Кодексом 
законів про працю. Цього зроблено не було.

Лариса Денисенко: Дмитре, чи віднайшли ви бодай одного колегу Марини, 
який був би готовий підтвердити, що вона працювала?

Дмитро: Мы нашли и не одного, но, поскольку суду было достаточно 
показаний одного свидетеля, мы привлекали только одного. Но мы нашли 
и заведующего кафедры, и еще людей, которые пострадали от такого произвола. 
Понятно, что мы им рассказали, что можно эту проблему таким вот образом 
решить, но шума никто не поднимал.

Лариса Денисенко: Які ще претензії до вас висловлювались з боку 
університету?

Дмитро: Сейчас они явно не идут нам на встречу. Честно скажу, я надеялся, 
что им просто нужно законное основание для того, чтобы, допустим, выписать 
новую трудовую книжку, но я так вижу, что они хотят идти до конца. То есть, 
они подают апелляцию, дальше еще, возможно, будут какие-то действия.

Лариса Денисенко: Пане Олеже, ви виграли цю справу на рівні першої 
інстанції і зараз подана апеляція. Загалом, що не влаштовує вищий навчальний 
заклад? Вони досі не погоджуються з тим, що пані Марина там працювала?

Олег Базиленко: Марина надавала судді трудову книжку і суд дійсно 
пересвідчився, що є трудові записи, в яких вказано, що пані Марина дійсно 
працювала в цьому закладі. Але, на жаль, представник вузу чомусь не сприй-
няв вказану інформацію і вважає, що, якщо немає наказів і тому подібного, 
це не є дійсною інформацією. І на підставі цього вони подали апеляцію. Але 
я вважаю, що це більше для того, щоб не створювати прецедент, який може 
надати можливість іншим громадянам ефективно захищати свої права в суді.

Лариса Денисенко: Власне, пані Марина хотіла би просто підтвердити 
свій трудовий стаж і останнє місце роботи чи поновитися на роботі і почати 
викладацьку діяльність?

Дмитро: Еще одно радостное событие – мы хотим уйти еще в один декрет. 
То есть так получилось, что из того, в котором мы были, мы попадаем в сле-
дующий. Поэтому особенно удивительно это отношение – вынося за скобки 
какие-то общечеловеческое понятия – что вуз ничего не теряет, ему не нужно 
предоставлять рабочее место, не нужно никого подвигать, ему ничего не надо 
делать, только дать одну бумажку. Хороший пример – обратились в Министерство 
образования, показали всю эту переписку, попросили помочь разобраться, 
защитить от произвола вуза. Нам ответили: «Хорошо, мы вас защищаем. Идите 
в вуз и разбирайтесь».

Лариса Денисенко: Тобто вони і досі наполягають в апеляційному суді, 
що Марина в них не працювала?

Олег Базиленко: Якщо подана апеляція – то так. У даному випадку мене 
здивувала байдужість адміністрації університету. Знаючи про стан цієї родини, 
що багато дітей, вони так поводяться.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про суд – які аргументи він схвалив і 
прийняв до уваги, на чому базувалося рішення?
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Олег Базиленко: По-перше, суд прийняв те (і ми на цьому наполягали, 
і це загальновідомий факт, що триває збройний конфлікт), що вуз опинився 
на території збройного конфлікту. Тобто, люди документально довели, що вони 
є переселенцями. Також суд звернув увагу на ті докази, що людина подала 
трудову книжку, що вона працювала, що у неї багатодітна сім’я. Також суд 
звернув увагу на покази свідків. Тобто, належні, допустимі докази у даному, 
такому нестандартному випадку були надані.

Лариса Денисенко: А коли інша сторона наполягала, що потрібні ще накази, 
як суд на це реагував?

Олег Базиленко: Вони наполягали на тому, що немає наказів, які б підтвер-
джували, що пані Марина пішла у відпустку по догляду за дитиною до трьох 
років, що у 2015 році щодо неї нема інформації у пенсійному фонді і що вона 
працювала по строковому трудовому договору. Я вказав, що якщо людина 
пішла у декретну відпустку, то при чому тут строковий трудовий договір? Її 
не можна було звільнити з роботи. Пані Марина надала всі документи, я вважаю, 
що якщо університет не міг отримати накази, то він мав би показати звернен-
ня до Міністерства освіти і науки, що він намагається домовитись, показати, 
що намагається вирішити ці питання. На жаль, я побачив тільки стіну.

Лариса Денисенко: Які питання ставив суд перед вашою клієнткою чи 
відповідачами? Позов був про визнання бездіяльності університету незаконною.

Олег Базиленко: Суд ставив питання у фактах, у яких дійсно слід надати 
пояснення. Марина підтвердила, що вона письмово зверталась з цією пробле-
мою, і їй було відмовлено. Тому що позов якраз і був поданий про визнання 
бездіяльності університету незаконною, а не поновлення на роботі, оскільки 
Марина не була звільнена. Що суд і зробив – він визнав ці дії, бездіяльність 
університету, незаконними.

Дмитро: Люди должны начать себя защищать. Я думаю, что это по-про-
стому звучит, но смысл в том, что если молчать – то на вас будут ездить. Если 
не молчать, они тоже боятся. Да тяжело, да работа, у кого-то какие-то другие 
обязанности, может быть нет времени, очень сложно с финансами… но все 
равно нужно брать волю в кулак и доводить это все до конца. Тогда такого 
отношения не будет. Хочу еще один пример привести. Когда забирали трудовую 
книжку на оккупированной территории – то, что осталось от вуза функциони-
рует – там все проводилось по их так называемым законам, они поставили свою 
печать. Естественно, предприятие отдало трудовую книжку, они сделали то, 
что должны были сделать. И когда эту книжку мы привезли в наш вуз, увидев 
эту печать, нам сказали: «Так вы же подделали. Мы сейчас в милицию на вас 
подадим, если будете писать эти письма». В общем, это вопрос отношения. 
Если человек занимает какую-то должность, он должен соответствовать ей 
не только профессионально, но и морально, своими качествами.

Лариса Денисенко: Дякую. Нагадую, з нами були адвокат Олег Базиленко 
і чоловік його клієнтки Дмитро. Почувайтеся захищеними!
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Як безоплатна правова допомога вирішує проблеми 
переселенців
30 грудня 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». З вами «Ген справедливості» і Лариса Денисенко. Ми 
продовжуємо цикл програм, присвячених доступу до пра-
восуддя і функціонуванню системи безоплатної правової 
допомоги. Ми потроху вже завершуємо один з циклів, 
присвячених правам внутрішньо переміщених осіб. Будемо 
підводити підсумки. Гостя студії – Леся Бурчак, директорка 
Першого київського місцевого центру з надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги, адвокатка. Вітаю, пані 
Лесю. Внутрішньо переміщені особи, відповідно до Закону 

«Про безоплатну правову допомогу»1, не є прямими клієнтами центрів, але 
багато правозахисних організацій та власне адвокати центрів допомагають 
вирішувати їхні проблеми. На що б ви звернули увагу при вирішенні таких 
питань протягом 2016 року? Чи можна окреслити типові питання, з якими 
звертаються внутрішньо переміщені особи, і як ви їх допомагаєте вирішувати?

Леся Бурчак: Так, звичайно, до нас звертаються внутрішньо переміщені 
особи: до кожного з чотирьох київських місцевих центрів звернулась певна 
кількість внутрішньо переміщених осіб. Загалом, можна сказати, що за консуль-
тацією до чотирьох центрів звернулися 172 особи, з яких 63 отримали вторинну 
правову допомогу, тобто допомогу, яка полягає у складанні процесуальних 
документів, представництві інтересів у суді адвокатами системи БПД.

Лариса Денисенко: Які найчастіші питання?
Леся Бурчак: Питання такі ж самі, як у всіх інших категорій громадян. 

Можливо, тільки у внутрішньо переміщених осіб виникає трошки більше 
питань щодо прав на житло, на укладання договору оренди, тому що зараз 
досить велика кількість внутрішньо переміщених осіб проживає у місцях 
компактного проживання, які належать приватним особам. Тобто, це або при-
ватні гуртожитки, або приватні санаторії. У 2014 році, з початком бойових 
дій, власники цих закладів виявили бажання допомогти та тимчасово надали 
притулок, можливість проживання для внутрішньо переміщених осіб, але 
загалом (а також за даними Мінсоцполітики та громадських організацій) за два 
роки виникла ситуація, що власники цих приміщень понесли значні витрати 
та навіть матеріальну шкоду від того, що була несплата за комунальні послуги 
та електроенергію. Це спричинило масові позови про виселення внутрішньо 
переміщених осіб, і, звичайно, люди, які виїхали зі східних областей України 
та Криму, приходять до наших центрів по захист. Внутрішньо переміщені особи 
найчастіше звертаються з питаннями невиплати пенсій, одноразової допомо-
ги, укладання договорів оренди, компенсації на сплату комунальних послуг, 
отримання спадщини, встановлення юридичних фактів тощо. Вони просять 

1 Внутрішньо переміщені особи отримали право на безоплатну вторинну правову допомогу з 5 січня 2017 
року.
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подовжити договори оренди, при чому на пільгових умовах, тому що згідно зі 
статистикою та дослідженнями громадських організацій, які займаються вну-
трішньо переміщеними особами, люди, які приїхали з тимчасово окупованих 
територій, не завжди можуть оплачувати за проживання ту комерційну ціну, 
яку виставляють власники приміщень. Вони працюють – 70 % з них – а також 
отримують якісь соціальні виплати, але цих виплат настільки мало, що вони 
не дозволяють винаймати якісне житло. Навіть винаймати кімнати у гуртожитках 
для них є проблемою.

Лариса Денисенко: А по всіх цих житлових питаннях, чи всі ті, хто звер-
тався, мали оформлені договори оренди житла? Як вирішується це питання? 
Адже у питаннях виселення завжди є інтереси двох сторін. Наприклад, коли 
внутрішньо переміщені особи порушують свої зобов’язання, власники квартир 
теж мають право реагувати та просити судового розгляду. Отже, чи не зловжи-
ває хтось правами й обов’язками в даній ситуації? Чи існує судова практика, 
внаслідок якої припинялося виселення, а права внутрішньо переміщених осіб 
захищалися у судовому порядку?

Леся Бурчак: Аби було зрозуміло, я можу згадати трошки історію та сказати, 
що коли ВПО заселяли у ці місця компактного проживання – це гуртожитки, 
а не квартири, санаторії, лікувальні заклади – то взагалі жодних договорів 
не укладалося. Потім їм запропонували ці договори укласти: хтось це зробив, 
хтось – ні. За даними, наприклад, однієї (не буду вказувати якої) організації, 
договори оренди укладали тільки 30 % внутрішньо переміщених осіб. Тобто, 
за таких умов організація, звичайно, несла витрати, несла матеріальну шкоду 
від несплати за тепло та електроенергію, та була змушена мешканців гуртожитку 
цих послуг позбавити. Власне, щодо судової практики. Наскільки я знаю з тих 
випадків, які розглядаються адвокатами нашої системи, то ще тривають судові 
суперечки, то ж говорити про якусь практику наразі зарано.

Лариса Денисенко: Чи були випадки порушення трудових або освітніх 
прав, або інші порушення, аби детальніше на прикладах пояснити, як це в нас 
працює? Хоча б на рівні Києва.

Леся Бурчак: До нас звертаються з різноманітними питаннями, я можу 
назвати ті, з якими найчастіше звертаються внутрішньо переміщені особи – це 
невиплата пенсій, отримання одноразової допомоги, укладання договорів 
оренди, компенсація на сплату комунальних послуг, отримання спадщини, 
встановлення юридичних фактів тощо. Власне, щодо встановлення юридичних 
фактів, хотілось б трошки зупинитися на цьому, тому що ВПО досить часто 
потрібно встановити якийсь юридичний факт. Наприклад, вступити у спад-
щину за близькою особою, яка проживала на тимчасово окупованій території, 
там померла, й, відповідно до закону України, люди мають право на вступ 
у спадщину. Але довести факт смерті вони наразі можуть лише у судовому 
порядку, бо документи, які видають так звані ЛНР та ДНР не визнаються легі-
тимними у нашій країні. І навіть якщо такий документ був виданий, все одно 
треба звертатися до суду, аби встановити цей факт. Звісно, у суді, навіть такий 
документ буде доказом: довідка або якесь свідоцтво про смерть, видане так 
званими ЛНР чи ДНР, але шлях один – через суд. Те ж саме стосується встанов-
лення інших фактів, наприклад, роботи на окупованій території. До нас часто 
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звертаються люди, які виїхали, не встигли взяти з собою жодних документів 
або ці документи залишились на підприємствах, які там ще функціонують, або ні. 
Є випадки, коли підприємство чи державна установа переїхали на територію 
України юридично, але фактично всі архіви, всі справи залишились на території 
Донецької, Луганської областей. Є проблемні питання, що стосуються визнання 
факту роботи ВПО на цих підприємствах для отримання пенсії, поновлення 
на посаді у цьому закладі. І ми допомагаємо, чим можемо. У нас є випадки, 
коли було призначено адвоката, й він успішно здійснював свою професійну 
діяльність щодо захисту цих осіб.

Лариса Денисенко: Ви згадали про випадки невиплати пенсій, чим це 
пояснюється? Чому виникає ситуація, коли людям не виплачують пенсії?

Леся Бурчак: Немає довідок, неможливо отримати підтвердження того, 
що особа отримувала пенсію на окупованих територіях з різних причин. Це 
може бути відсутність певних документів, зокрема пенсійного посвідчення, 
відсутність можливості взяти довідку про те, що пенсія призначалася. Взагалі 
є єдина реєстраційна база, але кожен такий випадок є індивідуальним.

Лариса Денисенко: Мене дуже дивують похибки централізованої бази. 
Як люди у судовому порядку доводять своє право на пенсію?

Леся Бурчак: Так, звичайно, по єдиній базі можна побачити, що людині 
щомісячно йшли пенсійні нарахування чи інші виплати. Але якщо йдеться 
про перерахунок пенсії – треба підіймати пенсійну справу, яка зберігається 
там, де пенсію було призначено. Для того, аби підняти цю пенсійну справу, 
наші громадяни вимушені самостійно їздити, по можливості, на тимчасово 
окуповані території, брати там правдами й неправдами копії цих пенсійних 
справ, які завірені установами, що наразі вважають себе підзвітними так 
званим ЛНР та ДНР. Вони мають вже нові печатки, ними завіряють документи 
та передають сюди копії або видають оригінали. Але все ж таки наші органи 
не мають повноважень прийняти документи з печатками ЛНР чи ДНР, тому що ми 
ці «республіки» не визнаємо, вважаємо нелегітимними, й всі їхні документи 
для України не мають правового значення.

Лариса Денисенко: Але, наскільки мені відомо, суди наразі мають практику, 
не визнаючи легітимність цих документів, сприймають їх, як підтвердження 
слів людини.

Леся Бурчак: Так, я говорила, що ці документи визнаються як доказ у суді. 
І добре, що сприймаються, тому що на показах свідків дуже важко побудувати 
захист, а також проблематично й навіть сумнівно стверджувати якісь факти.

Лариса Денисенко: Щодо надання первинної правової допомоги, наскіль-
ки у практиці центрів з їх надання часті випадки, коли проблема вирішується 
на досудовій стадії?

Леся Бурчак: Дякую за запитання. Хочу повідомити всіх, що нині усі центри 
задовольняють потреби у консультаціях будь-яких осіб, які звертаються, у тому 
числі ВПО. Згідно зі статистикою, ми всім надали консультації щодо питань, 
які були поставлені. Більш складні питання, по-перше, не ставили, по-друге, 
якщо вони виникали, ми спрямовували з талоном особу до тієї організації, 
яка спеціалізується саме на цій галузі права. Дотепер ми справлялися досить 
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вдало самі. Якщо під час консультацій ми з’ясовували, що потрібна вторинна 
правова допомога, тобто звернення до суду, то ми її, як правило, надавали.

Лариса Денисенко: З минулого року йдеться про можливість внесення 
змін до законодавства, згідно з якими всі внутрішньо переміщені особи (ВПО) 
стануть клієнтами на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 
Якщо це станеться і раптом за відповідні зміни у законі проголосують, чи 
впорається система з цими викликами? Адже кількість звернень до вас може 
збільшитися в рази.

Леся Бурчак: Усі ВПО, хто до нас звертався та потребував вторинної правової 
допомоги, підпадали під категорію осіб, яким надається право на отримання 
вторинної правової допомоги (за іншими критеріями, відповідно до ст. 14 
Закону «Про безоплатну правову допомогу»). Відмов в отриманні безоплатної 
вторинної правової допомоги в нас немає.

Лариса Денисенко: Навіть за фінансовою ознакою?
Леся Бурчак: І за фінансовою ознакою, тому що офіційні виплати або допомога 

дозволяли цю особу прийняти на обслуговування й надати їй адвоката. До речі, 
хочу наголосити на тому, що допомога, яку отримують ВПО, не враховується 
при наданні БВПД і про це є офіційне роз’яснення, про яке ми знаємо. Як пра-
вило, всі особи, які нам писали про отримання БВПД, цю допомогу отримували. 
Є особи, які мають інвалідність. У них навіть кращий майновий стан та більше 
можливостей, але все одно допомогу вони отримували. Всі ВПО, хто звертався 
до центрів БВПД та потребував вторинної правової допомоги, підпадали під 
категорію осіб, яким надається право на її отримання.

Лариса Денисенко: Чи багато зверталося неповнолітніх?
Леся Бурчак: Не можу сказати, що їх зверталося багато, важко сказати, чи 

була переселенцем та неповнолітня особа, яка до нас зверталася. Пересе-
ленцями були батьки та бабуся. Був один випадок, коли неповнолітній не міг 
отримати паспорт у 16 років та скласти ЗНО, тому що в нього не було взагалі 
жодних документів. Але це не було його проблемою, як переселенця, а такою, 
що виникла внаслідок бездіяльності його батьків. Йому, звичайно, було надано 
адвоката, подано позов про встановлення особи, й наразі, наскільки мені відомо, 
всі необхідні для цього дії зроблені, винесене рішення, й, думаю, незабаром 
цей юнак отримає свій паспорт.

Лариса Денисенко: Це було пов’язано не з політичною ситуацією в країні?
Леся Бурчак: Він мав отримувати паспорт влітку, але батьки не потурбувалися. 

У нього не було свідоцтва про народження, мати, ще перебуваючи в пологовому 
будинку, надала неправильні відомості про прізвище, ім’я, по-батькові дитини. 
З цього виникло кілька питань у працівників РАЦСу, як видавати свідоцтво. Це 
рідкісна ситуація. Халатність батьків.

Лариса Денисенко: Чи багато звернень від кримчан, адже статус ВПО 
отримують особи з тимчасово окупованого Криму та тимчасово окупованої 
території Донбасу?

Леся Бурчак: Так, кримчани до нас теж звертаються. Досить часто звертаються 
особи, які хочуть отримати якусь матеріальну компенсацію за залишені у Криму 
об’єкти нерухомості. Повертатися вони туди не збираються й реалізувати своє 
право на продаж цих об’єктів з певних причин вони не можуть, тому досить 
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часто з цього приводу до нас звертаються, аби якось від держави-агресора Росії 
отримати матеріальну компенсацію за нерухомість, яка залишилась у Криму. 
Ці звернення, як правило, мають бути написані до Європейського суду з прав 
людини (ЄСПЛ), є певна процедура написання цих звернень. Ми допомагаємо, 
чим можемо. На нас покладений обов’язок, скажімо, сприяти у написанні цих 
звернень. Якщо ми бачимо, що є підстави, документи – ми допомагаємо особі 
написати це звернення. Роз’яснюємо, показуємо формуляр, показуємо, що й 
куди вписувати, можемо допомогти надрукувати, перекласти, адже особи часто 
не знають української й навіть не можуть нею друкувати. У таких питаннях ми 
також можемо надавати направлення до спеціалізованих громадських установ, 
які надають таку допомогу. Це Українська Гельсінська спілка з прав людини, 
Крим SOS тощо. Вони надають допомогу у написанні скарг до ЄСПЛ.

Лариса Денисенко: А якщо говорити про 2017 рік, чи зберігатиметься ця 
динаміка звернень, чи більшість людей вже вирішили свої проблеми та більшого 
напливу людей, які отримують статус ВПО, ми можемо не очікувати?

Леся Бурчак: Думаю, що різкого збільшення звернень не буде, але певне 
збільшення все ж очікується, оскільки ефективного вирішення своїх про-
блем внутрішньо переміщенні особи (ВПО) нині не отримали. Якщо йдеться 
про допомогу у з’ясуванні якихось фактів, чи у встановленні цих фактів, чи 
у призначенні пенсій, у дотриманні житлових прав чи прав на проживання, 
то такі питання не вирішуються й наврядчи будуть вирішені найближчим часом. 
Досить часто особи, які до нас звертаються, питають, чи існують для них якісь 
пільги, наприклад, щодо отримання кредитів на житло, чи на соціальне житло. 
І я думаю, державі треба звернути увагу на задоволення потреб ВПО, можливо, 
виробити політику щодо пільгового кредитування осіб, які можуть та бажають 
працювати, або щоб вони мали змогу підняти тут свій бізнес, якщо вони мають 
таке бажання, якось сприяти їхній інтеграції та соціалізації у суспільстві взагалі.

Лариса Денисенко: Якщо аналізувати національне законодавство, яке 
так чи інакше регулює права ВПО, на тих прикладах та людях, які до вас прихо-
дили, чи можна узагальнити, які закони у нас пробуксовують, до яких потрібне 
внесення змін чи спрощення процедур?

Леся Бурчак: Це досить складно, вирішити, які саме закони чи підзаконні 
акти повинні бути змінені або доповнені, але все ж цим займається кілька гро-
мадських організацій, які моніторять ситуацію щодо необхідності отримання 
пільг, компенсацій чи виплат внутрішньо переміщеним особам. Вони роблять 
свої узагальнення та пропозиції щодо внесення змін у ці закони. Звичайно, деякі 
закони, на мою думку, як фахівця, потребують удосконалення, змін, оскільки вони 
не вирішують і не допомагають вирішити ті проблеми, які існують нині з ВПО.

Лариса Денисенко: А можете навести приклад?
Леся Бурчак: Є така постанова, в якій йдеться про посилений контроль 

за переміщенням ВПО. У зв’язку з дією цієї постанови № 3651 виникає затримка 
з перевіркою місць проживання ВПО. А ця затримка перевірки впливає на те, 
що люди вчасно не отримують грошову компенсацію як ВПО. Тому необхідно 
якось спростити порядок перевірок, удосконалити їх, внести зміни до цієї 

1 Цією постановою затверджені Порядок призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам і Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування.
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постанови. Напрацювання з цього приводу подавалися до суб’єктів законо-
давства для того, аби їх вчасно прийняти. Громадські організації пропонують 
забезпечити вільний доступ до всіх видів соціальної допомоги та цільової під-
тримки ВПО. І вирішення цього питання вони бачать у завершенні дії постанови 
№ 365, а також внесенні змін до постанов № 5052 та № 535, що спрощує доступ 
ВПО для оформлення житлових субсидій. Крім того, пропонується прийняти 
чіткий план щодо дій міських держадміністрацій по роботі з ВПО та з місцями 
компактного проживання для того, аби виробити єдину політику в цьому й 
вирішити, що робити з цими людьми, які досить компактно та у великій кіль-
кості проживають на території, наприклад, міста Києва та приміській території.

Лариса Денисенко: Дякую! З нами була Леся Бурчак, директорка Першого 
київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-
моги. Ми намагалися узагальнити цей 2016 рік, як дотримувалися права ВПО, 
як вирішувалися їхні проблеми на рівні столиці та на рівні функціонування 
системи безоплатної правової допомоги. Почувайтеся захищеними!

2 Цією постановою затверджено Порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним 
особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.
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Пенсії переселенцям: як добитися справедливості? 
Реальна історія та поради адвокатки
23 лютого 2017 року

Лариса Денисенко: Вітаю слу-
хачів «Громадського радіо». Це «Ген 
справедливості» і Лариса Денисенко. 
Ми продовжуємо цикл розмов про 
роботу системи безоплатної правової 
допомоги і доступ до правосуддя. 
Сьогодні ми розповідатимемо чер-
гову живу історію клієнта і адвоката. 
Сьогодні в нашій студії адвокатка Інна 
Банах та чоловік її клієнтки Вадим 

Іванов. Вітаю, панове. Пане Вадиме, ви зараз є голосом вашої дружини, тому 
що саме вона є клієнткою в цій історії. Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, 
з чого почалася ваша історія? Наскільки мені відомо, ви у Київ приїхали з 
тимчасово окупованих територій, і зіткнулися з певними проблемами. Будь 
ласка, розкажіть про це.

Вадим Іванов: Ми приїхали до Києва у 2014 році, і в нас трапилося нещастя 
– моя дружина перенесла онкологічну операцію, отримала у квітні 2016 другу 
групу з інвалідності. У травні ми звернулися до Правобережного управління 
Пенсійного фонду щодо призначення пенсії. Ми надали всі необхідні документи, 
згідно з порядком, затвердженим Пенсійним фондом1, аби отримати спра-
ведливу пенсію. На жаль, співробітники Пенсійного фонду не взяли до уваги, 
зокрема, документ, що підтверджує зарплатню моєї дружини для розрахунку 
пенсії, та не врахували її стаж.

Лариса Денисенко: Пане Вадиме, а чому вони не прийняли документ, 
який підтверджує зарплату? Що їх не влаштувало?

Вадим Іванов: Вони посилалися на закон України «Про забезпечення прав 
і свобод громадян та правовий режим тимчасово окупованої території України». 
У цьому законі йдеться, що всі документи, які були видані неправомірними 
установами, вважаються недійсними. Але це було неправильно, тому що згідно 
з цим законом, тимчасово окупованою територією є територія Автономної 
Республіки Крим та місто Севастополь. Тому до Луганська це не має жодного 
відношення. Ми подали ще одну заяву, аби вони врахували цей документ. Але 
вони знову, посилаючись вже на постанову Кабінету Міністрів про деякі питання 
фінансування бюджетних установ Донецької та Луганської областей2, нам від-
мовили. Отже, моїй дружині була призначена мінімальна пенсія – 1 130 грн., що 
нас не влаштовувало. Адже ми й так у скрутному становищі, бо не маємо житла, 

1  Ідеться про Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно 
до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затверджений постановою 
правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 р. № 22-1.
2  Ідеться про постанову Кабінету Міністрів від 7 листопада 2014 р. № 595 «Деякі питання фінансування 
бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим 
підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, а також інших платежів з рахунків, відкритих 
в органах Казначейства».
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повинні його винаймати. Я зробив власний розрахунок пенсії, то ж якщо б вони 
прийняли необхідні документи, то пенсія складала б 1 750 грн, тобто майже 
на 50% більше. Саме тому ми були змушені звернутися до центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, де нам призначили адвокатку Інну 
Вікторівну Банах. Вона допомогла нам написати заяву про адміністративний 
позов до Голосіївського районного суду. Суд визнав нашу правоту й зобов’язав 
Пенсійний фонд визнати всі документи та призначити справедливу пенсію.

Лариса Денисенко: Дякую, пане Вадиме. Пані Інно, коли готувався позов, 
на що ви звертали увагу суду, які основні аргументи були в цій заяві виписані?

Інна Банах: Я трохи відійду від вашого запитання, тому що хочу спочатку 
коротко описати роботу Пенсійного фонду. З особистого досвіду я зробила 
висновок, що метою діяльності Пенсійного фонду є не призначення пенсій-
них виплат відповідно до законодавства, а призначення якомога менших, 
мінімальних пенсійних виплат. Один з варіантів досягнення цього, який вони 
застосовують щодо внутрішньо переміщених осіб, є неврахування довідок, які 
видають цим особам у Донецькій чи Луганській області. На сьогоднішній день 
жоден нормативний акт України не дає права Пенсійному фонду не врахову-
вати ці довідки. Ні прямої заборони, ні натяків, щоб не приймати ці довідки. 
Коли до мене звернулася родина Іванових з цією проблемою, я побачила, 
що варіантів не визнати їхні вимоги, не існує: як і з невизнанням довідки про 
зарплату, так і щодо невизнання страхового стажу Віри Іванівни. У 2004 році 
вона перебувала у відпустці по догляду за дитиною, саме цього року в нашій 
країні був запроваджений персоніфікований облік. Пенсійний фонд почав 
враховувати страхові внески для призначення пенсій. Але у 2004 році страхові 
внески за осіб, які перебували у відпустці по догляду за дитиною, роботодавці 
не сплачували, не сплачували їх і соціальні установи. Але, відповідно до закону, 
страховий стаж повинен був враховуватися. Тобто, цілий рік Пенсійний фонд 
не захотів врахувати при призначенні пенсії. Це ще один шлях, яким Пенсійний 
фонд користується, аби мінімізувати ці пенсії – не враховувати страховий стаж, 
який має бути врахований згідно із законом.

Лариса Денисенко: Це стала практика? Чи стикалися ви з тим, що Пен-
сійний фонд винаходить різні неправомірні шляхи, що не відповідають статті 
19 Конституції України про те, що треба діяти в межах своїх повноважень, а не 
вигадувати різні засоби позбавляти людину належного?

Інна Банах: Я стикалася у своїй практиці, також кожен може зайти на сайт 
Єдиного державного реєстру судових рішень, де, користуючись пошуком, може 
побачити, скільки справ з перерахунку та призначення пенсій розглядається 
у судах України. Це дуже поширена практика, і дуже часто Пенсійним фондом 
не враховуються певні моменти. Хочу також звернути увагу, що коли у Пен-
сійному фонді приймають документи для оформлення пенсій, співробітники 
навіть не пояснюють, не допомагають людині розібратися з тим, які довідки, 
які документи треба надати, аби стаж був більше, аби зарплата була більша, 
аби, зрештою, людина отримала пенсію згідно із законодавством. Крім цього, 
до 2004 року для призначення пенсії враховується трудовий стаж. Цей стаж 
зазвичай підтверджується трудовою книжкою. Але велика кількість людей в 
нашій країні навчалася у вищих навчальних закладах, у середніх спеціальних, 
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і цей запис відсутній у трудовій книжці. Відповідно до чинного законодавства, 
роки навчання у вищих та спеціальних середніх навчальних закладах, закла-
дах з підвищення кваліфікації також мають зараховуватися до цього стажу. І 
працівники Пенсійного фонду при прийнятті документів не пояснюють людині, 
що вона таким чином може збільшити свій трудовий стаж. Ще один шлях міні-
мізації пенсійних виплат – коли людина звертається за оформленням пенсії, 
їй видається бланк заяви. У нижній частині цього бланку передбачено право 
пенсіонера вказати, чи він бажає виключити якісь невигідні періоди страхового 
стажу, або доручити це Пенсійному фонду, аби він це зробив автоматизовано. 
Це надруковано дрібним шрифтом, пенсіонери на це не звертають увагу взагалі, 
не заповнюють. І Пенсійний фонд приймає ці заяви, хоча непідкреслення хоча 
б одного положення вже робить цю заяву недійсною. Людина не зробила вибір, 
хоче вона виключити якийсь період, чи бажає це зробити автоматизовано. 
Таким чином, Пенсійний фонд дозволяє собі приймати такі заяви, і на власний 
розсуд визначати невигідний період. Але якби людина була обізнана з цим 
положенням, вона б сама викреслила невигідні періоди заробітної плати. 
Наприклад, людина перед пенсією перебувала на обліку у Центрі зайнятості, або 
отримувала маленьку зарплату. Вона має повне право викреслити ці періоди. 
Але при поданні заяви, людина не отримує консультації з цього приводу, і в 
результаті отримує велике зменшення своєї пенсії.

Вадим Іванов: Хочу підтримати Інну Вікторівну, й додати що Пенсійний фонд 
не тільки користується необізнаністю людей. При поданні заяви ми просили 
виключити період, коли дружина перебувала у відпустці по догляду за дитиною, 
бо там дійсно були маленькі суми виплат. Але попри те, що ми просили його 
вилучити, вони саме цей період врахували. Тобто, Пенсійний фонд навмисно 
це зробив! У нас була довідка за 10 років, і ми конкретні терміни вказали – з 
якого місяця по який треба враховувати. Але вони це не врахували.

Лариса Денисенко: Пані Інно, ви казали, що жодний український законо-
давчий акт не дає Пенсійному фонду підстав не приймати довідки з тимчасово 
окупованих районів чи з території проведення Антитерористичної операції, 
але люди з цим стикаються дуже часто. І Пенсійний фонд, й інші соціальні 
установи вимагають повертатися по трудову книжку або не приймають печатки 
переміщених установ і заганяють людей у пастку. Що робити в таких випадках, 
на що посилатися, аби довести своє право?

Інна Банах: Хочу зазначити, що кожен випадок є індивідуальним. Неможливо 
дати одну пораду, окрім тієї, що треба звертатися до фахівця або юриста, аби 
з’ясувати, чи правомірні дії представників Пенсійного фонду. У будь-якому разі, 
якщо Пенсійний фонд не приймає довідку, то іншого шляху, крім доведення 
цього у судовому порядку, не існує. Це єдиний орган нашої країни, який може 
захистити права людини на цьому рівні.

Лариса Денисенко: Наскільки складна процедура?
Інна Банах: Якраз хотіла про це сказати. Мене вражає практика, коли 

Пенсійний фонд поводиться не як державний орган, а як якийсь ворог нашої 
країни. Його працівники дозволяють собі не приймати документи, не дотриму-
ватися прав людини, і не несуть за це жодної відповідальності. Вони вирішили 
на власний розсуд не приймати довідку. Що це означає для людини? Вона 
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звертається до суду, але для того, щоб звернутися до суду, людина без юридичної 
освіти має знайти фахівця, який грамотно складе цей адміністративний позов. 
Якщо людина не має першої або другої групи інвалідності, що звільняє її від 
сплати судового збору, вона має його сплатити. Наразі це складає щонайменше 
640 грн. – це вже половина пенсії людини. Якщо вона хоче просити суд про 
відстрочку сплати збору, вона має це обґрунтувати, надати довідки про свій 
дохід, можливо, дохід родини, довідку про склад родини – тобто, зібрати купу 
документів на підтвердження того, що наразі вона сплатити не може. Крім того, 
суди розглядають справи дуже тривалий час. Нам просто пощастило, що справа 
потрапила до Голосіївського суду, бо там ще не дуже велике навантаження на 
суддів. Але, наприклад, коли ми подали заяву до Солом’янського суду міста 
Києва у липні, перше засідання відбулося у листопаді, а наступне засідання 
призначене на квітень. То про який реальний захист прав людини може йтися 
у судовій системі при такому навантаженні, при такому тривалому розгляді? 
Протягом цього часу людина отримує цю мізерну пенсію, яку призначив пра-
цівник Пенсійного фонду. Навіть якщо клопотання задовольнили, Пенсійний 
фонд ніколи не погоджується, звертається до Апеляційного суду, де також 
зараз велике навантаження, тривалий час розглядаються справи. І тільки потім 
судове рішення набирає законної сили. Крім того, у нас не існує такої практики, 
як у Європейському суді з прав людини: коли поновлюються права людини, їй 
надається розумна та справедлива компенсація. Тобто, в нас людина отримує те, 
що вона мала отримати приміром рік тому, без урахування інфляції. Розумного 
відшкодування моральної шкоди не існує, а працівники Пенсійного фонду 
взагалі не несуть за це жодної індивідуальної відповідальності. 

Лариса Денисенко: Навіть про дисциплінарну не йдеться, наскільки я знаю.
Інна Банах: Я не маю інформації, яким чином це вирішується на службовому 

рівні у Пенсійному фонді, але законодавчо закріпленої практики, яка б визна-
чала, що у випадку доведення порушень прав людини працівники Пенсійного 
фонду несуть відповідальність, не існує. І права на відшкодування за незаконні 
дії держави теж не існує. Тобто, Віра Іванівна, яка отримала мінімальну пенсію 
і досі її отримує, бо рішення ще не виконане, хоча понад місяць тому набуло 
законної сили, отримає те, що вона мала отримати при першому поданні цієї 
заяви. Пенсію, яку з травня їла інфляція. У будь-якому випадку постраждала 
людина лишається у програші.

Лариса Денисенко: Але в даному випадку суд задовольнив всі ваші вимоги?
Інна Банах: Абсолютно всі. У цьому випадку я в захваті від рішення суду: 

повністю задовольнив всі наші вимоги. Хочу висловити вдячність за професіона-
лізм судді Голосіївського суду Шевченко, яка прийняла це рішення і врахувала 
всі наші вимоги. Тобто, щодо суду – немає жодних зауважень чи претензій. Є вже 
претензії до виконання судового рішення, яке є частиною судового процесу. 
На даний час це рішення ще не виконане.

Лариса Денисенко: А чи подавав Пенсійний фонд апеляцію.
Інна Банах: Подавав. Але це сталося наприкінці року, і при поданні апеля-

ційної скарги Пенсійний фонд мав сплатити судовий збір. Він його не сплатив, 
йому був наданий час для оплати, але він не виконав цю вимогу, тому що грошей 
у бюджеті немає. Але нам пощастило, що це відбулося того року, тому що з нового 
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року Пенсійний фонд звільнений від сплати судового збору. Зараз він може 
без перешкод подавати всі скарги безоплатно – держава зробила такий жест.

Лариса Денисенко: Мені просто бракує слів. Орган, який є лідером по 
скаргах, зараз не несе жодних витрат.

Інна Банах: Знаєте, я теж не в захваті від цього рішення, але можна зрозу-
міти й державу, тому що Пенсійний фонд сплачує все з державного бюджету. 
Якщо б в них був власний бюджет, за який би Фонд відповідав, але це державні 
кошти, тож співробітникам раніше було все одно, чи є гроші, чи ні. Вони не 
несуть жодної відповідальності за витрачання коштів з державного бюджету.

Лариса Денисенко: Ситуація, звичайно, виглядає, як тупикова: вже все 
виграли, а ситуація лишається незмінною. Які є шанси, що рішення почне 
виконуватись, і людина отримуватиме стільки, скільки належить?

Інна Банах: Якщо не знаєш, як вчинити, дій відповідно до закону. Закон 
прямо передбачає: є виконавче провадження, треба звернутися до органів 
виконавчого провадження з виконавчим листом, який вже звернеться для 
примусового виконання до Пенсійного фонду. Якщо не буде і це виконуватися, 
треба подавати скаргу до Європейського суду з прав людини, іншого шляху 
немає. Україна майже лідер по невиконанню судових рішень, з цим стикаються 
багато людей – це проблема.

Лариса Денисенко: А коли йдеться про примусове виконання, наскільки 
ефективно це працює в даному випадку?

Інна Банах: Не дуже ефективно, тому що якщо немає грошей у бюджеті, 
ніхто його не виконає. Що робить державний виконавець? Він спрямовує 
запит до Пенсійного фонду, просить перерахувати. Якщо Пенсійний фонд 
дійсно виконує, він повинен прийняти нове рішення про перерахунок пенсії, 
і сплатити належну пенсію плюс заборгованість за той період, з якого була 
призначена пенсія. Якщо грошей немає, він пише: в бюджеті грошей немає, і 
нічого вже не можна зробити у даному випадку. Чекати у черзі, поки ці кошти 
надійдуть до Пенсійного фонду. 

Лариса Денисенко: А чи ви, можливо, плануєте подавати позов до Євро-
пейського суду з прав людини?

Вадим Іванов: Зараз ми подали ще одну заяву до Пенсійного фонду, де 
вкотре перерахували усі наші вимоги, додали до цієї заяви рішення суду, і зараз 
чекаємо. Згідно з положенням про перерахунок пенсії, Пенсійний фонд після 
отримання рішення має зробити перерахування у період до 10 днів. От ми і 
чекаємо. Хочу побажати всім, чиї права були порушені, звертатися до суду і 
відстоювати свої права.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. Мені залишається побажати 
вам успіху. Почувайтеся захищеними!
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«Насильство у сім’ї – це війна на домашньому 
полігоні», – правозахисниця Катерина Левченко
23 січня 2016 року

Тетяна Трощинська: Ми розпочинаємо наш новий 
проект «Протидія насильству у сім’ї». Я хочу сказати, що ця 
програма і цей проект створені за фінансової підтримки 
уряду Канади. Ми говоритимемо про насильство в сім’ї, 
про протидію йому. Наша гостя – президентка Міжнародного 
правозахисного центру «Ла Страда – Україна» Катерина 
Левченко. Насильство в сім’ї всі розуміють по-своєму. Якщо 
хтось когось побив – це є насильство. Але є такі речі, які є 
насильством, хоча до бійки і не доходить. Можна так сказати?

Катерина Левченко: Можна. Я пропоную говорити 
без рамок. Насильство – це війна, яка йде на маленькому полігоні: будинок, 
квартира. Ця війна може тривати роками, іноді десятиріччями, буває явною, 
а буває прихованою. Тому що з хати часто не виносять бруд. Ця війна несе з 
собою втрати, в тому числі і людські, оскільки часто насильство закінчується 
тілесними ушкодженнями й іноді – смертю. Причому, як жінок, які в 93 % випадків 
є постраждалими від домашнього насильства (це і світова статистика, і МВС), але 
страждають і самі насильники. Жінка, яка вже не може терпіти, у стані відчаю 
може захистити себе, навіть вбиваючи свого кривдника. Розуміння насильства 
в сім’ї як реальної війни є дуже важливим для суспільства. Незважаючи на зусилля 
журналістів, громадських організацій, на жаль, зараз ця тема є маргінальною. 
Давайте чесно поглянемо на державні структури, які займаються насильством 
у сім’ї, на фінансування, яке є. 5 років вже Україна не може ратифікувати Стам-
бульську конвенцію – Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству 
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами1. 
Закривають міністерства, ліквідовують. Дуже слабкий інституційний механізм. 
На рівні регіонів не вистачає фахівців. І наше суспільство, наші політики, і гро-
мадяни повинні дивитися на цю проблему як на загрозу національній безпеці 
України. Тобто це війна. Я маю всі підстави робити такі висновки.

Василь Шандро: Чи є статистика?
Катерина Левченко: У нас є багато різноманітної статистики в країні. 

Наприклад, кількість звернень до МВС (зараз – Національної поліції). З початку 
2000-х (а Закон «Про попередження насильства в сім’ї» був прийнятий у 2001 
році2) МВС почало збирати цю статистику. Спершу було 80 тисяч звернень, 
потім – 90, 100, 110… Останні цифри – це приблизно 150 тисяч звернень до МВС 
щорічно. Це не свідчить про те, що у нас колись було менше випадків насиль-
ства. Просто не знали, що можна звертатись. Маючи досвід роботи радника 
міністра з прав людини, я завжди казала, що позитивним показником діяльно-
сті правоохоронних органів є не зменшення реєстрації випадків насильства 
у сім’ї, а збільшення, бо це явище є латентним в Україні. Якщо такий показник 

1 Станом на вересень 2018 року все ще не ратифікована Україною.
2 Втратив чинність у зв’язку з прийняттям 7 грудня 2017 року Закону «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству».
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вводиться у роботу поліцейського (що чим менше зафіксовано, тим поліціянт 
нібито краще працює), то у нього будуть всі підстави не реєструвати ці випадки. 
А ми і так маємо сьогодні недостатній відсоток зареєстрованих випадків. Ці 150 
тисяч зареєстрованих випадків – не більше 10-15 % реальних випадків насиль-
ства. Ми робили декілька років тому опитування 350 дільничних інспекторів 
міліції і запитували, скільки вони стикаються з випадками насильства у сім’ї. 
Ми рахували: 13,5 тисяч інспекторів в Україні було тоді, на рік вони стикались з 
мільйоном ста тисячами випадків насильства. А реєструвалось тоді 120 тисяч: 
тобто 1/10 частина зареєстрованих.

Тетяна Трощинська: Ми нещодавно говорили на цю тему з представниками 
поліції. Вони казали, що доволі часто дільничні не виїжджали на такі випадки, 
говорячи: «Самі розберетесь». Наскільки це відповідає реальному стану?

Катерина Левченко: Таке явище присутнє, але сьогодні у сучасних полі-
цейських, на жаль, дуже слабкі важелі впливу. Ті санкції, як визначені у статті 
1732 Кодексу України про адміністративні правопорушення є просто смішними 
порівняно із рівнем цього злочину! Видами санкцій є арешт на термін до 15 діб 
та громадські роботи. Але суди не завжди вирішують застосовувати арешт, бо 
таких людей треба десь розміщувати, а у нас тимчасові ізолятори і так перепов-
нені, до них велика увага з боку міжнародних організацій. А громадські роботи 
взагалі як система санкцій не розвинута в Україні. В абсолютній більшості випадків 
насильники залишаються безкарними. Штрафи – від 51 до 85 гривень – фак-
тично були недієвими. Це була санкція, яка критикувалася експертами. Про них 
варто говорити. Рік тому Верховна Рада відмінила штрафи як санкцію. Але судді 
до сьогоднішнього дня їх призначають. Було кілька звернень до «гарячої лінії»: 
у 2015 році судді в Миколаївській області призначали санкції, які скасували рік 
тому! Якщо навіть судді, які повинні знати та розуміти всі закони, це роблять, 
то що можна говорити про інших службовців і представників органів місцевого 
самоврядування? «Ла Страда – Україна» отримує величезну кількість дзвінків 
на національну «гарячу лінію» 0 800 500 335 або 386 (для дзвінків з мобільного). 
По буднях з 10.00 до 18.00. А з 1-го лютого – цілодобово. Щороку ми бачимо 
зростання кількості телефонних звернень. На місцях немає адекватного реа-
гування на ці випадки. І справа не тільки в тому, щоб не виносити бруд з хати, 
але й в тому, що немає притулків, куди б могли звернутись постраждалі від 
насильства, в тому числі з дітьми. Немає достатньої кількості фахівців та дуже 
смішні санкції. Я є членом комісії при Президентові України з питань поми-
лування, до якої входять представники органів державної влади, громадські 
діячі, активісти. Акт помилування – функція, якою наділений голова держави. 
Це дуже складна, відповідальна робота. Важка моральна дилема. Приблизно 
40 % звернень до президента надходить від жінок, з них 90 % – це жінки, які 
вбили своїх партнерів, чоловіка, колишнього чоловіка, співмешканця. У 90 % 
в стані алкогольного сп’яніння. Але ці випадки характеризуються тривалим 
насильством у сім’ї. Є вироки у справах, коли між партнерами були «неприязні 
стосунки», і під час з’ясування «неприязних стосунків» партнер почав бити 
жінку, вона схопила пательню чи праску, ніж, що було під рукою та вбила 
чоловіка. Є вироки, коли звинувачена жінка під час судового процесу говорила 
про те, що чоловік, якого вона вбила, погрожував їй насильством. Але оскільки 
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не було пошкоджень тілесних, то суд не вважав це насильством. Тобто йдеться 
про бездіяльність державних органів.

Василь Шандро: Це нагадує ситуацію в нашій країні, коли в АТО можна 
стріляти у відповідь тільки тоді, коли по комусь влучать.

Катерина Левченко: Чому ж, це коректна паралель. Це теж війна. Те, що це 
не береться до уваги, що немає реагування поліції, соціальних працівників, 
призводить до страшних наслідків. Держава повинна повернутись до цього 
питання обличчям. Не звалювати все на Мінсоцполітики, бо вони що можуть? 
Вони це роблять все в межах своїх повноважень. А слід розуміти, що це питання 
нацбезпеки – навчати фахівців: до цього потрібно готувати правоохоронців, 
суддів, медиків. Це окрема тема. І не давати дві години на вивчення Сімейного 
кодексу, як є в програмах деяких юридичних вишів. Проблема, яка стосуєть-
ся величезної кількості населення, залишається латентною, незрозумілою 
і трактується за принципом «сама винна, сама ініціювала, спровокувала». 
Це якщо говорити про жінку. При цьому, я не хочу нападати на чоловіків. 
Сьогодні в суспільстві є дуже суперечливе ставлення до того, що має робити 
чоловік. Бентежить та оборює те, що сучасна реклама ідентифікує чоловіка зі 
споживанням алкоголю. І реклама горілки, наприклад, пов’язує успішність з 
вживанням алкоголю. Таким чином формується певний стереотип поведінки, 
а що буде потім – виробники горілки не думають.

Василь Шандро: Виробники горілки, напевно, налаштовані на іншого 
споживача, вони вважають, що хто пив, той і буде пити. Це певні маркетингові 
ходи. Хіба це лише українські реалії?

Катерина Левченко: У країнах ЄС подібна реклама заборонена директива-
ми Європейського Союзу. Дискримінація в рекламі заборонена. Якщо Україна 
рухається в європейському напрямку, і ми говоримо про омріяну асоціацію з 
ЄС, то її потрібно починати не тільки з адаптації законодавства, але і з тих дій, 
які кожен громадянин може втілювати в своє життя.

Тетяна Трощинська: Я хотіла запитати про тих людей, хто у цьому насильстві, 
можливо, живе роки. Але не завжди можуть інтерпретувати: якщо не до розбитої 
голови, то це просто посварились. Насправді це насильство?

Катерина Левченко: Я згадувала, що в Україні є Закон «Про попередження 
насильства в сім’ї». Там є визначення поняття «насильства у родині» – будь-які 
умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування 
одного члена сім’ї по відношенню до іншого. Фізичний вплив ми бачимо – це 
побиття, але я звертаю увагу на визначення також психологічного, сексуального 
та економічного насильства. І вони дуже часто не тлумачаться як насильство. 
Бо погроза вбити, вдарити – це не фізичне насильство, але психологічне, якщо 
повторюються постійно1.

Тетяна Трощинська: Загрози забрати гроші, щоб не вийти з хати – це теж 
насильство?

Катерина Левченко: Забрати гроші або не давати їх. Від економічного 
насильства часто страждають люди похилого віку, це пов’язано з їх обмеженістю 
пересування. Економічне насильство – це умисне позбавлення одним членом 

1 У Законі «Про запобігання та протидію домашньому насильству» надано визначення всім видам домаш-
нього насильства – економічному, психологічному, сексуальному і фізичному.
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сім’ї іншого житла, їжі, одягу, іншого майна та коштів, що можуть призвести 
до порушення фізичного та психічного здоров’я. І випадки економічного насиль-
ства часто зустрічаються. А ще проявом економічного насильства є, наприклад, 
заборона працювати. До нас на гарячу лінію часто звертаються заможні жінки, 
чоловіки яких вважають, що їм не потрібно працювати, бо чоловік фінансово 
забезпечує родину. Але ми знаємо, що робота – це ще і спосіб самореалізації.

Василь Шандро: Як ви вважаєте, в чому причини фізичного насильства? 
В тому, що прижилися такі стереотипи? Чи через невідповідність законодавства? 
Як це попередити? Як уникнути цього?

Катерина Левченко: Насильство виникає тоді, коли є конфлікти, а вони – коли 
є проблеми. Проблеми виникають тоді, коли люди не вміють їх розв’язувати. 
Це ланцюжок, насильство не приходить саме по собі. Ми з вами живемо у вирі 
проблем – і це нормально. Розумна людина, вихована, може вирішувати про-
блеми ненасильницьким шляхом, не створюючи конфлікту. Якщо не вмієш 
вирішувати проблеми – виникають конфлікти. Конфлікти – це вже протисто-
яння, це не просто різні погляди на одну і ту само річ, але це вже намагання 
застосувати силу. Якщо не вміти розв’язувати проблеми ненасильницьким 
шляхом, якщо не вміти комунікувати, то той, хто сильніший, буде вирішувати 
конфлікти шляхом застосування своєї влади. Влада може бути психологічною, 
може бути силовою. Комунікація, повага та уміння вирішувати конфлікти – це 
основа для того, щоб було менше насильства.

Тетяна Трощинська: Дякую вам за розмову. Гостею студії була президентка 
Міжнародного правозахисного центру «Ла Страда – Україна» Катерина Левченко. 
Це був новий проект «Протидія насильству у сім’ї».
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У Чернівецькій області насильство в сім’ї найбільше 
зростає взимку
26 січня 2016 року

На Буковині під час новорічних свят молода мати 
втопила свою 9-місячну доньку. Пояснення жінки таке: 
свекруха постійно звинувачувала в тому, що дитина 
не від її сина. У цьому випадку насильство в сім’ї – як 
психологічне, так і фізичне – переросло у позбавлення 
життя немовляти. У більшості випадків це психологіч-
ний тиск і побої. Тільки з початку 2016 року поліція 
Чернівецької області зафіксувала більше 240 випадків 
насильства в сім’ї. Заступник начальника управління 
превентивної діяльності Головного управління Наці-

ональної поліції в Чернівецькій області Юрій Телегуз розповів, що найбільш 
поширеним на Буковині є фізичне домашнє насильство. Третина порушників 
повторно вчиняє домашнє насильство протягом року. «Протягом 2015 року 
зареєстровано 3581 випадок насильства в сім’ї, з яких у 3496 випадків відносно 
осіб, які вчинили насильство в сім’ї, складено протоколи про адміністративне 
правопорушення за статтею 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення. У 2152 випадках правопорушникам винесено офіційне 
попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї. Окрім того, 
в 1242 випадках правопорушники притягнуті до адміністративної відпові-
дальності повторно протягом року», – зауважив Юрій Телегуз. Поліцейський 
додав, що в селах такі випадки фіксують переважно у зимовий час. Тоді, коли 
люди перебувають вдома, без роботи, коли є проблеми з грошима. У місті – 
під час вихідних, святкових днів. Поліцейський вважає проривом в боротьбі 
з насильством в сім’ї зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення. 
Адміністративний штраф за вчинення насильства в сім’ї складав 51 грн. Тепер 
штраф відмінили. Є адмінарешт (до 15 діб) або громадські роботи (до 60 годин)1.

«Законодавець вилучив такий вид покарання як штраф. Позитив полягає 
в тому, що коли був штраф, кривдник повертався після засідання суду в сім’ю, 
брав звідти гроші і фактично за рахунок постраждалих розраховувався за своє 
адміністративне правопорушення», – зауважив поліцейський. Наразі є два види 
покарання за вчинення насильства в сім’ї: адміністративний арешт і громадські 

1 Згідно з чинною редакцією статті 1732 Кодексу про адміністративні правопорушення вчинення домашнього 
насильства, насильства за ознакою статі, тобто умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) 
фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування насильства, що не спричинило тілесних 
ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, 
на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода 
фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, а так само невиконання термінового заборонного припису 
особою, стосовно якої він винесений, або неповідомлення уповноваженим підрозділам органів Націо-
нальної поліції України про місце свого тимчасового перебування в разі його винесення, тягнуть за собою 
накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські 
роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до семи діб. Ті самі дії, 
вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з таких порушень, 
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк 
до п’ятнадцяти діб.
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роботи. Щодо 10 % насильників судом вже винесено рішення про застосування 
адміністративного арешту. Також порушників скеровують на проходження 
корекційної програми.

Цікавим є факт, що на сьогодні кожен десятий правопорушник у випадку 
насильства в сім’ї – жінка. Хоча цей показник може бути й більшим. Як зауважив 
директор Чернівецького обласного центру соціально-психологічної допомоги 
Анатолій Хомік, насильство в сім’ї помилково прийнято пов’язувати виключно 
з чоловіками. Кожен десятий випадок – це домашнє насильство з боку жін-
ки. «На загал прийнято, що чоловіки зазвичай вчиняють насилля щодо сім’ї. 
Я можу зараз запитати будь-якого чоловіка, чи завжди він, коли по відношенню 
до нього вчиняють насилля в сім’ї, викличе поліцію? Чи завжди він буде просити 
про допомогу? Зазвичай жоден з чоловіків до своєї дружини не викликає мілі-
цію», – розповів Анатолій Хомік. За його словами, жінки вчиняють насильство 
стосовно дітей, рідних, чоловіка. Але до жінок поліцію викликають не чоловіки, 
а родичі, сусіди. Хоча по допомогу повинні звертатись і чоловіки. Адже бувають 
випадки, коли починається психологічне насильство з боку жінки щодо чоловіка, 
який потім б’є жінку. На жаль, як зауважив Анатолій Хомік, останнім часом виклики 
правоохоронців використовують також для того, щоб налякати людину, тримати 
її під контролем, маніпулювати. Тому дуже важливо ідентифікувати насильника і 
жертву, зрозуміти природу конфлікту.

В обласному центрі жертви насильства у сім’ї можуть знайти тимчасовий 
притулок, перебувати на денному стаціонарі, отримати допомогу кваліфікованих 
психологів тощо. Тут також порушники проходять корекційну програму. Види 
насильства в сім’ї пов’язані між собою і перетікають одне в одне: психологічне, 
економічне – у фізичне, фізичне – у сексуальне. Більшість клієнтів Центру 
постраждали від фізичного та психологічного насильства.

«У нас розрізняють чотири види насильства в сім’ї: психологічне, фізичне, 
економічне і сексуальне. Якщо говорити про сексуальне насильство, то люди 
з цього приводу практично не звертаються. Це замовчується. Хоча всі види 
між собою пов’язані. Якщо присутнє фізичне насильство, то можна говорити 
з великою вірогідністю, що тут присутнє і сексуальне насильство у стосунках 
між чоловіком і жінкою. Якщо говорити про психологічне насильство, то будь-
який конфлікт, в якому є погрози, залякування, психологічний тиск, то воно так 
само прирівнюється до насилля сімейного», – каже А. Хомік. Чоловік б’є дружину, 
дружина – вчиняє насильство щодо дітей, діти відвідують навчальні заклади і 
вчиняють насильство щодо своїх однолітків, а потім цю ж модель переносять 
на власні сімейні стосунки.

«Багато в нас терплять насилля у зв’язку з тим, що є діти, дитині потрібні і 
батько, і мати, треба, щоб було виховання тощо. Але ми забуваємо про самих 
дітей. Адже в майбутньому ми будемо мати дітей такими самими. Якщо це хлопчик, 
то він буде так само шукати потім жертву, так само виховувати, контролювати, 
і такими самими методами; якщо це дівчинка, то вона буде шукати собі такого 
чоловіка, який би це робив по відношенню до неї, і буде сприймати, що це нор-
ма», – розповів директор Центру. Історія буковинки Оксани є підтвердженням 
слів Анатолія Хоміка. Ще немовлям вона залишилась під опікою батька, який 
зловживав спиртними напоями, вчиняв насильство. Вже в дорослому віці Оксана 
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знайшла собі чоловіка, який зловживав алкоголем і піднімав на неї руку. Зараз 
вона з трирічним сином отримала тимчасовий прихисток в Центрі. «Я жила зі 
співмешканцем. Він випивав дуже. І простягав руки до мене. Бив мене кілька разів. 
Дитина бачила це. Плакала. Криків було! Взагалі життя не було. П’ять років пішло 
в нікуди. Дільничний був кілька разів. Два чи три рази. Виходило так, що чоловік 
платив гроші (штраф – ред.). І то було без толку. Коли перший раз він мене побив, 
то я не заявляла. Він вибачення просив. Заради дитини я думала, що… Я поми-
лялась. Якщо раз таке зробив, то буде постійно», – розповіла Оксана. Зараз вона 
намагається самостійно налагодити життя, знайти роботу, щоб утримувати сина. 
Вона переконана, що терпіти насильство не варто. Бо буде ще гірше.

Є три способи перервати цикл насилля: контроль гніву або робота над собою, 
переривання стосунків, смерть. Терпіти дійсно не варто. Адже насилля в сім’ї 
відбувається циклічно, зауважив Анатолій Хомік, директор обласного Центру 
соціально-психологічної допомоги. Воно починається від меншого і йде до збіль-
шення. «Цикл насилля можна перервати трьома способами: перше, це коли люди 
навчаться жити під час виходу агресії з себе, коли вони себе контролюють, в інший 
спосіб знімають напругу, вирішують конфлікти. Другий випадок – це розірвання 
відносин, люди живуть своїм життям кожен окремо. Третій випадок – це коли ніхто 
ніяких дій не робить, люди продовжують далі жити і тоді все може закінчитись 
тим, що вони нанесуть такі тілесні ушкодження один одному, які будуть несумісні 
з життям», – застерігає Анатолій Хомік. Якщо сьогодні був ляпас, то через два 
дні чи тиждень – буде удар, серія ударів, а пізніше – в хід можуть піти ножі. У таких 
випадках потрібно обов’язково розривати відносини. Адже після вибуху насилля 
настає стадія каяття, примирення, жертви починають себе звинувачувати, хоча 
згодом все повториться. Головне – вчасно звернутися по допомогу. На сайті 
hromadskeradio.org є перелік установ, куди буковинці можуть звернутись у випадку, 
якщо зіткнулися з домашнім насильством.

Надія Вірна для «Громадського радіо».
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Домашнє насильство: не мовчати та боротися
6 лютого 2016 року

Анастасія Багаліка: У нашому ефірі зараз 
програма, яка виходить двічі на місяць, по п’ятни-
цях – «Протидія насильству у сім’ї». Вона створена 
за фінансової підтримки уряду Канади. У нашій студії 
експерти, з якими ми будемо говорити про насиль-
ство в українських родинах – це пані Вікторія Мітько, 
начальниця відділу забезпечення якості надання 
безоплатної правової допомоги та підвищення квалі-
фікації адвокатів Координаційного центру з надання 
правової допомоги, Олеся Пирковська, начальниця 

відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації 
адвокатів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернігівській області, і також пані Тамара Мальована, адвокат 
Адвокатського бюро Тамари Мальованої, яка надає безоплатну правову допо-
могу за контрактом з Регіональним центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у місті Києві.

Наталя Соколенко: Настю, якщо дозволиш, я поставлю перше питання, 
зачитаю таку курйозну новину за нашою темою. В Італії жінці загрожує 6 років 
тюрми за невиконання хатніх обов’язків. Поскаржився на неї чоловік, з італій-
ського міста Лаціо, подав до суду на свою дружину за «жорстоке поводження 
в сім’ї», тому що вона не готувала і не прибирала в будинку. А до вас з якими 
проблемами звертаються? Бо насильство в сім’ї – це дуже загальна тема. Для мене 
відкриттям було те, що окремо класифікується і психологічне насильство.

Тамара Мальована: У нас, відповідно до законодавства, є чотири форми 
насильства: фізичне, економічне, психологічне, сексуальне. До мене звертаються 
потерпілі з трішки іншими проблемами, ніж в Італії – це фізичне насильство: 
побої, ляпаси; це психологічне насильство: лайки, крики; економічне насиль-
ство: утиск, контроль коштів, коли чоловік забороняє жінці працювати, а також 
з випадками сексуального насильства в сім’ї. Це найболючіша тема. За деякі 
форми насильства не передбачено покарання. Наприклад, за зґвалтування (це 
тяжка форма) є відповідна стаття в законодавстві1, але за сексуальні домагання 
жодним кодексом не передбачена відповідальність2.

Наталя Соколенко: А в яких країнах передбачена відповідальність за сексу-
альне насильство в сім’ї? Що ми можемо запозичити в українське законодавство?

Тамара Мальована: Повинна бути взаємна згода між чоловіком та жінкою. 
В інших країнах сексуальні домагання – це домашнє насильство, це кримінально 
каране діяння. В Україні за різні форми насильства є різні форми покарання: як 
в Кодексі України про адміністративні правопорушення, так й в Кримінальному 
кодексі. У нас готується проект ратифікації відповідної конвенції по домашньому 

1 Стаття 152 Кримінального кодексу.
2 З 11 січня 2019 року набере чинності Закон «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 
процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами», яким передбачено 
відповідальність за домашнє насильство, примушування до шлюбу і сексуальне насильство.
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насильству1. Якщо ратифікація відбудеться, то домашнє насильство буде 
криміналізоване.

Анастасія Багаліка: Розкажіть базові речі про безоплатну правову допомогу.
Вікторія Мітько: С 1 июня 2015 года оказывается бесплатная вторичная 

правовая помощь малозащищенным гражданам, которую можно получить 
в центрах по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Такая 
помощь оказывается по гражданским и административным делам. Администра-
тивное наказание предусмотрено за определенные виды домашнего насилия2. 
А с 1 января 2013 года помощь оказывается жертвам в уголовных делах.

Наталя Соколенко: Наведіть приклади, коли саме можна звертатись 
до цих центрів?

Вікторія Мітько: У нас так складывается ситуация в обществе, что жен-
щины долго терпят, винят себя, хотя жертвами домашнего насилия могут 
быть и женщины, и мужчины, и дети, и старики. В 22 областях мы попросили 
адвокатов заполнить анкеты с вопросом, приходилось ли им сталкиваться 
с ситуациями домашнего насилия. Мы опросили 850 адвокатов: 76 % ответили 
утвердительно. Большинство жертв – женщины: 296 человек из 850. 16 % – 
мужчины, 15 % – дети и 10 % – старики. Мы оказываем помощь этим людям. 
Когда человек себя определил жертвой насилия, он понимает, что ему есть кому 
помочь. Есть центры, где можно получить психологическую помощь, есть те, где 
можно прожить какое-то время, но мы оказываем только правовую помощь: 
помощь потерпевшим в уголовных производствах, помощь в гражданских 
делах (например, в расторжении брака). Но что касается гражданских дел, 
то это определенная категория граждан – дети-сироты, малоимущие и другие 
социально незащищенные слои населения.

Анастасія Багаліка: Я нагадаю, що ви слухаєте програму «Протидія насиль-
ству у сім’ї». А від яких видів насильства в сім’ї страждають чоловіки?

Вікторія Мітько: Относительно мужчин мы не проводили отдельного 
опроса. Адвокаты в анкетах лишь написали, что сталкивались с такими случаями. 
Сын, даже взрослый, может пострадать от психологического насилия в семье.

Анастасія Багаліка: Я знаю ситуації, коли чоловік та син могли постраждати 
саме через фінансове насилля.

Тамара Мальована: Чоловіки часто страждають від психологічного насиль-
ства. Бо в їх бік є нарікання, образи, також це можуть бути випадки економічного 
насильства. Наприклад, банкова картка чоловіка знаходиться у жінки й він 
не має доступу до коштів на ній. У нашому суспільстві прийнято, що чоловік 
не поскаржиться, коли проти нього чиниться насильство. Ми маємо про це 
говорити, але все ж таки найбільше від домашнього насильства страждають 
жінки. Той, хто має контроль та владу, чинить насильство. Ми говоримо, що це 
чоловік – над жінкою, жінка – над дітьми, діти – над меншими братами і сестрами, 

1 Йдеться про Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству 
та боротьбу із цими явищами. Поки що ця Конвенція не ратифікована Україною.
2 Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі тягнуть за собою накладення штрафу 
від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 
тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до семи діб. Ті самі дії, вчинені особою, 
яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з цих порушень тягнуть за собою 
накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські 
роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.
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тваринами. Тобто над тими, над ким вони мають владу і контроль. З цією про-
блемою треба розбиратись комплексно, підключати соціальних працівників, 
медичні заклади. На жаль, однією правовою допомогою не обійдешся.

Анастасія Багаліка: Як зрозуміти ту межу, коли відбувається насильство?
Олеся Пирковська: Бажано не переходити рамки «конфлікт – насильство». 

Конфлікт легко може перейти у прояв насильства, а види насильства – з одного 
виду в інший. Економічне може перетікати у фізичне, фізичне – у сексуальне. 
Насильству, насамперед, притаманні такі риси: порушення прав того, на чию 
адресу здійснюється насильство, а потім наявність шкоди. У результаті кон-
флікту немає шкоди.

Наталя Соколенко: Тобто доведення до сліз – ще не є насильство?
Олеся Пирковська: Ні, це ще не насильство.
Наталя Соколенко: Були такі випадки у практиці, коли люди спочатку 

подавали до суду, а потім мирились?
Тамара Мальована: Все досить індивідуально. Є випадки, коли кривдник 

хоче нормалізувати ситуацію, він сам йде до кризового центру, де з ним працю-
ють психологи. Але узагальнювати всі ситуації неможливо. Згідно із Законом 
«Про попередження насильства в сім’ї» (діє з 2001 року)3, особа, яка вчинила 
насильство в сім’ї, обов’язково повинна пройти корекційну програму. На жаль, 
у багатьох регіонах програми немає, немає спеціалістів, немає необхідного 
фінансування. Уявімо ситуацію: чоловік вилаяв дружину, вона викликала полі-
цію, та винесла офіційне попередження, внесла в профілактичний облік, але 
на корекційну програму не направила, бо нема куди направляти. Направили 
адмінпротокол до суду, той виніс рішення: або арешт, або громадські роботи. 
У результаті чоловік або відсидів кілька днів, чи підмів вулиці, повернувся 
до жінки – і все повториться знову. Конфлікт може вийти на новий рівень. Він 
знову підніме на неї руку, вона знову викличе поліцію… А на третій раз вона 
її не викличе, бо це не приносить жодного результату.

Наталя Соколенко: А хто має виділяти кошти на фінансування корекційної 
програми?

Тамара Мальована: Держава.
Наталя Соколенко: Це Мін’юст?
Тамара Мальована: Мінсоцполітики. Я би хотіла звернутись до тих жінок, 

які стикаються з насильством в сім’ї: яка б ситуація не була, приїхала поліція чи 
ні, треба все одно боротись. Боротьба – це краще, ніж терпіти.

Наталя Соколенко: Де шукати допомогу?
Тамара Мальована: У нас є національна гаряча лінія з питань попередження 

насильства в сім’ї, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації: 0-800-50-03-35 
та 386 – безкоштовно з мобільного. Гаряча лінія безоплатної правової допомоги: 
0-800-21-31-03.

Наталя Соколенко: Принаймні телефонуйте, борітеся – і поборете!

3 Закон втратив чинність у зв’язку з прийняттям Закону «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству».



Ген справедливості

394

Психологічне насильство: що треба знати та як 
протистояти
20 лютого 2016 року

Ірина Славінська: Ми продовжуємо проект «Протидія 
насильству у сім’ї». Ця програма створена за фінансової 
підтримки уряду Канади. Сьогодні будемо говорити про пси-
хологічне насильство. З нами у студії Тетяна Татуревич, 
спеціаліст з питань протидії насильству центру «Ла Страда – 
Україна». Добрий вечір!

Лариса Денисенко: Пані Тетяно, ми всі за різними 
емоційними станами по-різному сприймаємо тиск на себе. 
Які є ознаки? Як психологічне насильство можна ідентифіку-
вати? Може людина сама, без поради фахівця, це зробити?

Тетяна Татуревич: Особа, яка потрапила під домашнє насильство, дуже 
важко може це ідентифікувати. Особливо психологічне насильство. Дуже довго, 
особливо у СРСР, домашнє насильство замовчувалося, вважалося, що насильство 
відбувається у «неблагонадійних» сім’ях. У нас є гаряча лінія, і досвід показує, 
що до нас звертаються жінки з різних сімей: з дітьми та без, із заможними 
чоловіками та навпаки. Усі вони, в тому числі і жінки, і діти, зазнають різного 
виду насильства: економічне, сексуальне, фізичне та психологічне. Дуже важко 
ідентифікувати саме психологічне насильство.

Ірина Славінська: Де межа між сваркою і психологічним насильством, 
без бійки?

Тетяна Татуревич: Коли психологічне насильство відбувається постійно, 
його легко ідентифікувати. Скажімо, не враховують думку жінки, ставляться гірше, 
ніж до співробітників, не питають, чого б вона хотіла, обмежують у просторі, 
не пускають на роботу, наприклад, ігнорують почуття та інтереси дітей. Усе це 
є психологічним насильством.

Лариса Денисенко: Тобто є елементи системності. Припустимо, чоловік 
каже жінці, що вона нездара, нездатна ні на що, не можеш працювати, дитина 
зростає у бруді. Може переключитись на дитину, говорити про те, що ти при-
носиш погані оцінки, від тебе немає ніякої користі. І це повторюються постійно. 
Це психологічне насильство?

Тетяна Татуревич: Так, це воно і є. Але це може стосуватися як жінки, так 
й чоловіка. Є жінки, які постійно кажуть чоловікам, що вони ні на що не здатні, 
лише вона заробляє, вона його годує. Можна це так розглядати. По відношенню 
до дітей – коли їх не питають про самопочуття, про успіхи в школі. Мовчання, 
занедбаність, небажання спілкуватись – це теж прояв психологічного насиль-
ства. Дитина відчуває дискомфорт, вона не знає, як це змінити. Дитина, яка весь 
час проживає в такій обстановці, сприймає це як норму й потім, у дорослому 
житті, поводиться так само.

Лариса Денисенко: До мене зверталась клієнтка, на яку тиснув чоловік, 
бо вона не могла завагітніти. Акумулюючи те, що ми сказали: приниження, 
ігнорування, образи, психологічний тиск, – чи можна це розглядати як психо-
логічне насильство?
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Тетяна Татуревич: Основне, чого намагається досягти агресор, – щоб 
жінка почувалась зневаженою, погано. Саме тому він використовує погрози, 
приниження. Це все психологічне насильство. До нас звертаються жінки, які 
розказують, що хоча чоловік алкоголік, не працює, але її звинувачує у пробле-
мах. Мовляв, через тебе у нас проблеми, мовляв, я не хочу пити, але приходжу, 
бачу тебе – і не можу не пити. Бо ти у всьому винна, у нас троє дітей, і поганий 
стан сім’ї. Таких випадків дуже багато. Усі вони латентні: жінки не звертаються 
по допомогу, не розуміють, що їм потрібен психолог чи юрист, не розуміють, 
як їм спинити цей цикл насильства. Існує так званий цикл насильства, коли 
нібито агресор та жертва вступають у певні відносини, він нібито намагається 
покращити ситуацію, але це не вдається і це порочне коло запускається знову 
і знову. Це може тривати від кількох годин до кількох діб, навіть років. Жінка 
страждає, але нічого не може вдіяти, бо не вірить у те, що можна щось зробити.

Лариса Денисенко: Ми говоримо про провину, я згадала стрічку «Птахи»: 
там актриса питає, чому саме вона повинна йти на горище. Їй кажуть, що вона 
винна у всьому, вона повинна відчувати провину за все, вона може зробити це. 
А вона каже: «Так, я жінка, я це можу відчувати стосовно абсолютно будь-чого. 
Відчувати провину за все, що відбувається».

Ірина Славінська: Я пам’ятаю, коли починався марафон Red my lips проти 
ґендерного насильства. Часто чоловіки, навіть відомі, під дописами питали: 
«Чому, коли ми говоримо про насильство, ми говоримо про насильство стосовно 
жінок?» Чи справді тема психологічного насильства в родині ґендерована? Чи 
справді йдеться саме про жінок та стосується, зокрема, саме жінок?

Тетяна Татуревич: Мені відомі дослідження щодо насильства над жінками 
в Україні та за її межами. Наприклад, у США було орієнтовно від 13 до 30 % 
жінок, які страждали від насильства, починаючи з 15 і до 30 років. Тобто це 
жінки з досвідом насильства. Не лише домашнім, а й зґвалтування та інше. 
Взагалі, у багатьох суспільствах жінку сприймають як більш слабку, яка не може 
протистояти негараздам. Або вона, в силу тих чи інших психологічних рис, які 
вона придбала у своїй сім’ї, може чогось не робити.

Ірина Славінська: Чи маємо цифри стосовно України? Можливо, заяви 
в міліцію, можливо, звернення на гарячу лінію?

Лариса Денисенко: Чи аналізуються окремі цифри по психологічному 
насильству?

Тетяна Татуревич: У нас є статистика нашої гарячої лінії за минулий рік. 
До речі, нам для індивідуальних консультацій можуть дзвонити за телефонами: 
0 800 500 335 або 386 (для дзвінків з мобільного). За весь минулий рік ми отри-
мали 9135 дзвінків, з яких 15 % стосувались саме психологічного насильства. Це 
суто психологічне насильство, без елементів іншого насильства. Багато жінок, 
які додзвонювались, мають сукупність насильства – це фізичне, психологічне, 
економічне; а сексуальне не завжди. Усе залежить від ситуації, з якою до нас 
звертаються.

Лариса Денисенко: Багато говорять про межу: як з психологічного народ-
жується інший вид насильства. Дехто говорить: він мене принижує, як у кожній 
родині, але руки не розпускає, тому я можу це терпіти. Як говорить досвід, як 
часто цю межу зрештою переступають?
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Тетяна Татуревич: Якщо людина має досвід насильства, швидше за все, 
вона бачила таке насильство у своїй родині; частіше за все, вона так само буде 
поводитися у своїй сім’ї. Ніхто не може гарантувати, що не буде фізичного насиль-
ства. Якщо подивитись статистику медичних установ, що надають допомогу 
жінкам, постраждалим від різних травм, то цифри жахають. Навіть є випадки, 
коли жінки помирають від травм внаслідок знущань. Узагалі, жінки можуть і 
повертатись до цих чоловіків. Пам’ятаємо про цикл насильства: у чоловіка був 
вибух, потім починається етап примирення, жінка йде на це, сподіваючись, 
що вона збереже сім’ю, але потім все повертається.

Ірина Славінська: Якщо вийти до конструктивної частини, давайте пого-
воримо про те, що робити у такій ситуації, куди йти, як протистояти.

Тетяна Татуревич: Треба пам’ятати, що вихід є завжди, яка б не була складна 
ситуація. Який би досвід не мала жінка, вона зможе знайти вихід. Вона може 
звернутись до державних структур, неурядових організацій.

Лариса Денисенко: Перепрошую, але коли жінку цькують за те, що вона 
не може завагітніти або що вона товста, важко уявити собі, що вона піде 
до громади або подавати скаргу у міліцію. Це важко уявити, і самій собі важко 
зізнатись. Певно, перший крок – це гаряча лінія та психолог.

Тетяна Татуревич: Якщо людина не готова йти в міліцію, якщо це тільки 
починається з психологічного насильства, звичайно, треба починати з психо-
лога, дзвонити на гарячу лінію, звертатись до соціальних служб, центрів дітей 
та молоді, там теж є безкоштовні психологи. Але треба пам’ятати, що перш 
за все, ми починаємо з себе: чи терпимо ми насильство, чи вважаємо, що це 
неприпустимо. Починаємо поважати себе, бачимо, що життя прекрасне й 
хочемо його змінити. Адже кожна ситуація передбачає наше майбутнє. Бо якщо 
спочатку чоловік цькує, що ти не можеш народити дитину, потім буде гірше. 
Може бути так, що він почне тебе бити.

Лариса Денисенко: Якщо людина піде у поліцію, як вона повинна сформу-
лювати заяву, щоб поліція це теж адекватно сприйняла. існують же такі випадки, 
коли після фізичного насильства поліціянти кажуть, мовляв, розбирайтесь 
між собою, не треба нас смикати на ці розборки сімейні, якщо когось вб’ють, 
тоді приїдемо. Наскільки сприйнятлива позиція психологічного насильства, 
щоб у поліції вислухали жінку та зафіксували це?

Тетяна Татуревич: Мені сподобалось, що ви сказали, що треба, щоб жінку 
вислухали. Це перше, що треба зробити. Якщо це буде не поліцейський, а сусідка, 
яка може допомогти порадою – це теж для жінки добре, бо вона отримує щось 
для себе. Якщо говорити про поліцію, ми радимо написати заяву про те, що, 
перш за все, відбувається насильство: яке саме, вказати на системність, на те, 
що потрібна допомога з боку поліції. Потім зареєструвати цю заяву і надалі, 
я вважаю, будуть позитивні кроки, бо відбувається реформування поліції.

Ірина Славінська: Гостя програми – Тетяна Татуревич, спеціаліст з питань 
протидії насильству центру «Ла Страда – Україна». Проект створений за фінан-
сової підтримки уряду Канади.
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Домашнє насильство: львівські юристки про проблему 
та роботу з потерпілими
29 лютого 2016 року

З початку року, за даними поліції, у Львівській облас-
ті було понад 700 звернень про випадки домашнього 
насильства. Однак порівнювати цю статистику із іншими 
періодами немає сенсу, динаміка не буде об’єктивною, 
адже в Україні є тенденція до замовчування таких про-
блем самими жертвами. Юристи, які працюють із жінками, 
що потерпіли від насильства у сім’ї (а переважно жертвами 
стають саме жінки), говорять, що збільшення випадків 
звернення до правоохоронців – добрий знак.

«Не проблема зростає, зростає поінформованість 
людей. Стереотипи, які толерують насильство в сім’ї є 
набагато сильнішими. У селі ситуація така, що соціальні 
служби – це районний центр, тобто, туди ще треба доїхати. 
Тобто, в селі лишається сільська рада. А були жінки, котрі 
приїжджали до нас, і на питання, чи зверталися вони 
кудись, відповідали: «Ну я пішла в сільраду, а мені голова 
сказав, слухай, твоя мама терпіла, всі сусідки терплять і ти 
терпи». Також суттєвим є, як реагує церква. Були в нашій 
практиці клієнтки, які приходили до нас після розмови зі 
своїм священиком, який сказав, що це не є нормально. 
Але були такі, які казали: я пішла до священика, він сказав, 
що усі терплять і ти терпи», – коментує проблему Галина 
Федькович, юристка громадської організації «Центр «Жіночі 
перспективи».

У Львівській області допомогою жертвам насильства 
у сім’ї займаються як державні установи (поліція або соці-
альні служби), так і благодійні організації – Феміністична 
майстерня, «Центр «Жіночі перспективи» тощо. З липня1 
по області відкрились кілька місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги: два у Львові, 
а також по одному в Буську, Самборі, Стрию та Червонограді.

«За одним із таких напрямків, як допомога людині, жінці, можливо, дітям, 
які потрапили у таку неприємну ситуацію, працюють і центри з надання безо-
платної вторинної правової допомоги. Жінка, якщо вона має на утриманні 
малолітніх, неповнолітніх дітей, має право звернутися до центру з відповідною 
заявою», – говорить Наталя Мелян, начальниця відділу забезпечення якості 
правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів Регіонального центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області.

Юристка пояснює, що зараз українське законодавство дозволяє центрам 
допомагати лише жінкам із низьким сукупним сімейним доходом або з дітьми. 

1 2015 року.
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У інших випадках, працівники центрів не можуть здійснити юридичну під-
тримку. Загалом, за словами фахівців, українські закони щодо попередження 
насильства у сім’ї не є передовими1. Сама процедура, коли жертву на певний 
час переселяють до притулку, є недосконалою: «Взагалі наша позиція така, моя 
особиста позиція, як юристки і як людини, що це неправильний підхід. Чому 
жінка з дітьми має йти з хати? Вони потерпіли, у них психологічна травма, стрес. 
І чому вони мають переживати ще додатковий стрес, ідучи в незнайоме місце? 
А кривдник собі, тим часом, буде прекрасно залишатись в прекрасних умовах, 
у квартирі. Насправді має бути як у цивілізованих країнах, тобто, кривдник має 
вилучатись із житла, і куди він піде – в принципі, його проблеми», – говорить 
Галина Федькович.

За словами сімейного психолога Світлани Сайко, як правило, жертви 
насильства невпевнені у собі, тож наважитись на такий крок за нинішніх умов 
їм стає ще важче. Однак саме це працює на руку агресору: «Часто агресор 
використовує такі маніпуляції, говорячи своїм жінкам: «ти нічого не варта», 
«що ти без мене будеш робити», «ти без мене пропадеш». Не бійтеся! Агре-
сор не любить розголосу. Він був би радий, щоб його жертва мовчала, так 
що не мовчіть». Психолог дає поради усім, хто страждає від психологічного 
насильства у сім’ї змінити модель поведінки, аби припинити насильство: «Існує 
таке поняття як асертивна поведінка. Це поведінка впевненої у собі людини, 
яка має почуття власної гідності і вміє дати гідний опір агресору. Я хотіла би 
наголосити на слові «гідний».

«Цьому можна навчитися і сформувати нову модель поведінки, яка стане 
одним із найкращих захистів від насильства. Не просити, не благати про милість, 
про жалість. І не відповідати агресією на агресію. У кожному агресорі є людина. 
І тому дуже важливо знайти оцю людську сторону і звернутися до неї. І тут є два 
виходи: або агресор міняється (бо насправді ні жертва, ні агресор не є щасли-
вими, вони страждають обидва), або він шукає іншу жертву», – каже психолог.

Поради і алгоритми, як діяти у випадку насильства у сім’ї розробили і 
в Західноукраїнському центрі «Жіночі перспективи». До нього можна звернутись 
за міським номером 2-962-962.

Водночас, саме зараз, за словами юриста Наталі Мелян, триває робота щодо 
зміни українського законодавства у цій сфері згідно зі світовими стандартами. 
В Україні, за підтримки Уряду Швеції та Ради Європи, працює міжнародна група 
експертів, щоб запропонувати зміни до законодавства щодо домашнього 
насильства. Вони мають суттєво розширити права жінок на захист у випадку 
насильства щодо них. Наразі ж, виходячи зі статистики, жертви насильства 
в Україні терплять його роками. За даними громадської організації «Центр 
«Жіночі перспективи», 70 % жертв звертаються по допомогу тоді, коли насиль-
ство триває уже понад два роки.

Ірина Гречана зі Львова для «Громадського радіо».

1 7 грудня 2017 року був прийнятий новий закон – «Про запобігання та протидію домашньому насильству».
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Як домашнє насильство позначається на дітях?
5 березня 2016 року

Василь Шандро: Сьогодні ми продовжуємо говорити 
про насильство в сім’ї і протидію йому. Ця програма створена 
за фінансової підтримки Уряду Канади. У нашій студії гостя – 
це пані Катерина Бороздіна, директорка Департаменту 
експертизи, моніторингу і законодавчої діяльності громад-
ської організації «Ла Страда – Україна». Сьогодні в нашій 
програмі йтиметься про те, як позначається насильство 
в родинах на дітях. Чи можна говорити про якусь статистику 
і чи охоче діти говорять про випадки насильства?

Катерина Бороздіна: У центрі «Ла Страда – Україна» 
функціонує національна дитяча гаряча лінія, куди може звертатися кожна 
дитина з будь-якого питання щодо захисту її прав, зокрема і стосовно насиль-
ства. За минулий рік ми отримали майже 38,5 тисяч дзвінків. Щодо насильства, 
то про це казали менше 3 % дітей. Якщо порахувати 3 % від 38,5 тисяч – це 
більше тисячі дітей. Вони казали, що відчувають насильство у своїй родині. 
Також діти можуть потрапляти в ситуацію насильства у школі від однолітків 
або вчителів. Говорячи про масштаби цієї проблеми, можна все множити на 10. 
На жаль, не кожна ситуація насильства може бути дитиною ідентифікована як 
насильство. Якщо дитина в такій ситуації зростає, то вона вважає це нормою.

Тетяна Трощинська: Вона і батьками не часто ідентифікується? Батьки 
трактують це як «я виховую».

Катерина Бороздіна: Так. І фахівцями теж. У нас більшість дорослих вважа-
ють, що насильство може бути або сексуальне, або важке фізичне. Економічне і 
психологічне, навіть легкі штурхани більшість не сприймає як насильство. Якщо 
батьки самі були так виховані, вони будуть переносити цю модель на своїх дітей. 
Зараз діти у нас дуже обізнані. Багато дітей знають, що таке Конвенція ООН 
про права дитини. Вони вже з маленького віку починають розуміти, що вони є 
громадяни держави і мають права. Частину батьків навіть обурює така ситуація. 
Вони вважають, що держава втручається в їхні відносини з дитиною і що права 
дитини – це не те, за що дитина має боротися. Це помилка. Ми вже давно живемо 
не у феодальному суспільстві.

Василь Шандро: Тобто дитина у нас не сприймається як повноцінний 
учасник суспільного життя?

Катерина Бороздіна: Так. Не людина, а дитина. Таким є сьогодні цей стере-
отип. Ми маємо говорити про те, що людина – це особа від нуля і до будь-якого 
віку. Будь-яка особа є громадянином України. Ми маємо про це казати в дитячих 
садочках і школах, щоб кожна дитина могла зрозуміти, де порушують її права.

Тетяна Трощинська: Але тут дуже важливий момент балансу. Адже десь 
може бути батьківське зауваження.

Катерина Бороздіна: Я розкажу цікавий приклад. Нам на гарячу лінію зате-
лефонував хлопчик і сказав, що батьки чинять над ним економічне насильство. 
«Я хочу Айфон, а вони мені його не купують. Без Айфону я у школі відчуваю себе 
нижчим за рівнем, ніж інші учні». Ми пояснили йому, що не в цьому є щастя, і 
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більше друзів від гаджетів не стане, що айфон – лише засіб зв’язку. Друзі мають 
його поважати і любити через його розум і його пристрасті. Це була довга 
розмова, але ми вважаємо, що він нас почув, що є межа між правами і тим, 
що батьки щось не купляють.

Тетяна Трощинська: А як виглядає справжнє економічне насильство?
Катерина Бороздіна: Це позбавлення засобів для існування: харчування, 

води, необхідного одягу, коли дитину не направляють до школи або кажуть, 
що їй не потрібні медичні послуги. Тобто все те, що може відбиватися на пов-
ноцінному розвитку особистості і базових потребах. Кожному віку дитини 
властиві певні потреби. Якщо немовляті потрібна тільки їжа і гігієна, то більш 
дорослій дитині потрібен вже розвиток.

Василь Шандро: Що відбувається після розмови на гарячій лінії? Ви радите 
дітям, у які органи вони можуть звертатися?

Катерина Бороздіна: Звичайно, дитина в першу чергу може зателефону-
вати нам на гарячу лінію центру «Ла Страда – Україна»: 772 з мобільного або 
0 800 500 225. Усі дзвінки і послуги безкоштовні. До нас можна звернутися і 
розповісти про ситуацію, а далі ми будемо звертатися до компетентних органів – 
поліції, служби у справах дітей. Якщо треба, будемо підключати школу та інші 
інстанції. З 14 років дитина може самостійно звернутися до служби у справах 
дітей. У кожній районній або міській адміністрації є така структура. Вона покли-
кана на захист саме дитячих прав, в тому числі від жорстокого поводження і 
насильства. Дитина приходить і пише заяву, а вже наші чиновники будуть діяти 
відповідно до законодавства.

Василь Шандро: Є якісь конструктивні дії, якщо такі звернення були?
Катерина Бороздіна: Так. Якщо підтверджується факт насильства, за подан-

ням служби у справах дітей дитина може бути тимчасово вилучена з родини 
або можливе навіть позбавлення батьківських прав. Можна подумати, що ж 
дитина буде робити в інтернаті? Але ні, зараз у нас дуже розвинуті сімейні форми 
виховання. Приблизно 90 % тих дітей, які вилучені з рідних сімей, виховуються 
у прийомних сім’ях або в дитячих будинках сімейного типу, або під опікою 
родичів. Зараз діти до інтернатів майже не потрапляють. Звичайно, немає нічого 
кращого за рідну сім’ю, і зараз робиться все, аби у випадку звернень дитини 
допомогти родині реабілітуватися, змінити свою поведінку. Якщо є хоча б один 
шанс, соціальні працівники будуть це робити.

Тетяна Трощинська: Українське суспільство досить негативно ставиться 
до ювенальної юстиції і вилучення дитини з сім’ї, підтримуючи тезу про те, 
що біологічні батьки – найкращі. Розкажіть, будь ласка, про програми реабілі-
тації сім’ї. Чи є успішні випадки?

Катерина Бороздіна: Десь рік тому до нас зателефонувала дівчинка і 
сказала, що її подруга дуже страждає від побиття батьків, але соромиться 
телефонувати. І назвала чітку адресу. З’ясувалося, що постраждалій дівчинці 
було не 14 років, як заявила її подруга, а 10. По факту перевірки цієї родини, 
виявлятися, що дитина дійсно там страждає від насильства. Дитина була тимча-
сово вилучена з родини, але батьки були не дуже погані. З ними півроку йшла 
робота і вони перебували під соціальним супроводом. Дівчинка періодично 
телефонувала нам на гарячу лінію. Вона знаходилася в центрі реабілітації 
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для дітей, з нею працював психолог. З батьками на місцях працювали психологи 
очно. За півроку сім’я возз’єдналася. Дівчинка нам ще деякий час телефонувала 
і казала, що у неї найкраща мама і найкращий тато, що у них все добре.

Василь Шандро: Можливо, у вас є цифри? Якась статистика звернень 
до вашого центру?

Катерина Бороздіна: Здебільшого на гарячу лінію телефонують дівча-
та – майже 55 %. Вони більш схильні порушувати якісь соціальні проблеми. 
8 % дзвінків було від дорослих, які заявляли про проблеми сусідів. До поліції 
стидаються телефонувати. Також дуже багато дітей звертаються з проблемами 
психологічного здоров’я. Це можуть бути страхи або самотність. Це теж свого 
роду психологічне насильство. Часто батьки дуже багато працюють, і в них 
не вистачає часу на спілкування з дитиною. Коли дитині приділяється мало 
часу, є нехтування – це дуже позначається на розвитку дитини, на її успіхах 
в школі і спілкуванні з оточенням. Інколи дитині необхідно просто поговорити. 
Я хочу закликати всім мам і татусів: приділяйте увагу дитині! Навіть у телефонній 
розмові. Згадуйте про своїх дітей і спілкуйтеся з ними. Вони страждають через 
відсутність уваги від вас.

Василь Шандро: Чи досліджуються причини насильства в родині, і з 
чим це пов’язано?

Катерина Бороздіна: Центр «Ла Страда – Україна» зараз розпочав дослі-
дження щодо готовності фахівців надавати якісні послуги й ідентифікувати 
дітей, які постраждали від жорстокого поводження і насильства. Презентація 
цього дослідження планується у червні 2016 року. Стереотипно вважають, 
що діти найчастіше страждають від насильства в родинах, де зловживають 
алкоголем, наркотиками. І дійсно, існує така категорія сімей, але, можливо, 
зловживання алкоголем батька розпочалося із втрати ним роботи. Спочатку 
шукав, але нічого не знайшов, і тому почав «відводити душу» на дружині, дітях. 
Сьогодні через конфлікт на Сході ми очікуємо загалом збільшення випадків 
насильства в сім’ї як щодо жінок, так і щодо дітей. Адже дуже багато внутрішньо 
переміщених осіб знаходяться в перенасичених районах, де немає робочих 
місць, немає можливості відвести дитину в позашкільний гурток, бо там також 
місць не вистачає. З кожним роком такі проблеми зростають.

Василь Шандро: Тобто, часто сімейне насильство є результатом соціальних 
перетворень, ніж якимось самодостатнім явищем?

Катерина Бороздіна: Я б казала, що не завжди, але в більшості випадків. 
Є частина людей, схильних до насильницьких дій. Але я пригадую ще один 
дзвінок нам на гарячу лінію. Він стосувався бійця, який повернувся із зони 
АТО, а потім через певний час дуже сильно побив дружину і дитину. Дружина 
не хотіла заявляти в поліцію, казала, що він завжди був дуже гарним батьком. 
Ми спілкувалися з цим чоловіком теж. У нього був шок, він не розумів, як він це 
вчинив. Він потребував реабілітації. Деяким людям потрібна реабілітація, щоб 
зрозуміти, як ненасильницьким шляхом вирішувати проблеми, виховувати. 
Насильство може відбутися і тоді, коли людина не знає, куди їй подіти свою 
агресію.
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Василь Шандро: Є традиційне виховання, але без биття. А може бути 
родина, де застосовується надсучасна система виховання, але дитина відчуває 
себе покинутою.

Катерина Бороздіна: Дуже багато дітей страждає від насильства, живучи 
у досить забезпечених сім’ях, відвідуючи найкращі школи і маючи всі модні 
гаджети. Інколи, якщо дитина намагається «достукатися» до батьків, вона може 
отримати стусана. У нас сімейне законодавство дійсно містить норми, коли 
батьки можуть виховувати дитину на свій розсуд. Але всі виховні процеси у нас, 
згідно із законодавством, мають бути без насильницьких методів. Насильницькі 
методи законодавство виключає повністю. Це, звичайно, декларативна норма.

Василь Шандро: Чи існує якийсь захист батьків від скарг дітей?
Катерина Бороздіна: Такі випадки є поодинокими. У певному віці дитина 

вже розуміє, що це маніпулювання. Батьки просто мають пояснювати дитині, 
що в кожної родини свої фінансові можливості.

Василь Шандро: Як щодо тих випадків, коли батьки дуже рано віддають 
дитину на якісь гуртки пришвидшеного розвитку? Коли дитину ніхто не запи-
тує, чи хоче вона?

Катерина Бороздіна: Якщо гуртки розраховані на її розвиток, на її вік, 
не обтяжливі за часом, то це нормально.

Василь Шандро: Дякуємо вам за розмову. Нагадуємо, гостею студії була 
Катерина Бороздіна, директорка Департаменту експертизи, моніторингу і 
законодавчої діяльності громадської організації «Ла Страда – Україна».
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Чи відображена проблема домашнього насильства у 
рішеннях українських судів?
19 березня 2016 року

Лариса Денисенко: Я рада вітати в студії адвоката, 
юристку громадської організації «Центр «Жіночі перспек-
тиви» Галину Федькович. Вона займається тим, що часто 
представляє інтереси потерпілих від домашнього насиль-
ства у вітчизняних судах. Сьогодні Галина представить нам 
свіжі аналітичні дані судових рішень Львівської області, 
які стосуються цієї тематики. Про що свідчать переглянуті 
вами рішення? Як фіксується в судових рішеннях України 
домашнє насильство?

Галина Федькович: Якщо говорити про домашнє 
насильство у судових рішеннях, то будь-який адвокат чи суддя згадає статтю 
1732 Кодексу про адміністративні порушення1. Насправді, справи щодо насиль-
ства у сім’ї – це набагато ширші категорії: це і цивільні справи, які стосуються 
виселення, поділу майна, встановлення порядку відвідування та виховання 
дітей; це і кримінальні справи: у більшості випадків – нанесення легких тілесних 
ушкоджень. Ми здійснювали моніторинг судових рішень, котрі нібито є нейтраль-
ними та не спеціалізовані щодо насильства у сім’ї, але часом у кримінальних 
справах, в яких присутні легкі тілесні ушкодження, є декотрі цікаві моменти. 
Якщо аналізувати справи потерпілих жінок, то у більшості випадків злочини щодо 
них вчинені членами сім’ї чи родини – зазвичай, їх чоловіками чи колишніми 
чоловіками. Злочини мають тенденцію відбуватися у житловому приміщенні. 
Такі ж злочини стосовно чоловіків мають абсолютно інші властивості.

Лариса Денисенко: Тобто жінки стикаються з насильством у колі знайомих, 
родичів, а у чоловіків це має більш стихійний характер?

Галина Федькович: Саме так – в громадському транспорті, на роботі. 
Статистика показує що 65 % таких злочинів вчинено саме стосовно жінок і 
60 % їх вчинено у житловому приміщенні. Інколи важко встановлювати, хто є 
власником житла, але у відомих нам випадках у 79 % власниками є жінки. Тобто, 
насилля вчинене стосовно них у їхньому ж житлі.

Лариса Денисенко: Тобто місце, в якому людина має почуватися захище-
ною, стає небезпечним?

Галина Федькович: Так. На жаль, по цій категорії справ ми бачимо саме 
таку статистику. На жаль, при вирішенні таких справ у суді це не враховується.

Ірина Соломко: Цікаво послухати міжнародну статистику.
Галина Федькович: Міжнародна статистика абсолютно не відрізняєть-

ся від нашої. Тобто, середній показник 25-30 % – це жінки, які стикаються із 
насильством у сім’ї. Українська ситуація у цифрах така ж. Єдине, чим вона 
відрізняється, – рівнем захисту та рівнем послуг, які надаються жінкам і дітям, 
постраждалим від насильства.

1 Передбачає адміністративну відповідальність за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою 
статі.
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Лариса Денисенко: Чим завершуються справи з легкими тілесними ушко-
дженнями? Знаю, що часто практикуються угоди примирення1. Чи є можливість 
морального відшкодування?

Галина Федькович: Угоди про примирення укладаються у близько 30 % 
таких випадків. На жаль, менше, ніж у 10 % робляться кроки задля захисту 
та відновлення прав потерпілої особи. У рідкісних випадках в угоді вказано 
розмір морального відшкодування та його порядок. Можу навести такий 
приклад, що були деякі угоди, затверджені судом, де передбачалося, що особа, 
котра вчинила цей злочин, зобов’язується попереджувати потерпілу про те, 
що буде відвідувати дитину за місцем проживання потерпілої. Також зобов’язу-
ється виплачувати певну суму морального відшкодування – наприклад, по 500 
гривень щомісяця. Можемо констатувати, що у більшості випадків йдеться 
лише про призначення покарання. Я не вважаю, що це нормально, зважаючи 
на специфіку таких злочинів і те, що потерпілі потерпають не вперше.

Ірина Соломко: Є тенденція, що жінки терплять насилля, бо їм соромно 
зізнатися, що потрапили у таку ситуацію. Чи є якісь зміни у цьому напрямку? 
Чи змінюється тенденція? Чи починають жінки вірити у себе?

Галина Федькович: Це правда, що наші жінки довго терплять. Серед наших 
клієнток близько 40 % приходять після того, як терплять насилля від 2 до 5 
років. Ще 30-35 % приходять після 5 років приховування факту, що стосовно них 
вчиняють насилля. Тобто, маємо ситуацію, коли близько 70 % починають робити 
якісь кроки після терпіння насильства понад 2 роки. Ми бачимо, що молоді жінки 
звертаються раніше. Маємо просвітницьку діяльність, інформаційні кампанії, 
вплив ЗМІ, які разом ламають стереотипи та змінюють ситуацію, змінюють 
ставлення суспільства. Я знаю, що в Америці, у Європі протидія насильству 
в родині починалася з інформаційних кампаній. Якщо громада не толеруватиме 
випадки насильства, не шукатиме виправдання насильству, тенденція зміниться 
у позитивний бік. У нас є випадки, коли жінки звертаються по допомогу після 
розмови зі священником – тобто священник рекомендує захищати себе і дітей.

Ірина Соломко: Чи є якась залежність випадків вчинення насильства від 
того, де це відбувається?

Галина Федькович: Маємо такі випадки рівномірно по всій території. 
Якщо ми говоримо про сільську місцевість – ситуація набагато гірша, оскільки 
доступ до послуг та інформації обмежений, а стереотипи сильніші.

Лариса Денисенко: Яке покарання застосовують до того, хто вчинив 
насилля?

Галина Федькович: Якщо говорити про нанесення легких тілесних ушко-
джень, то це штрафи – до 1000 грн. Часто суди призначають години громадських 
робіт – 150-200 годин. Із тих 10 випадків, коли стосовно жінки було вчинено 
насилля у її ж житлі, у 8 – суд призначав штраф від 510 до 850 грн, у 2 – насильник 
мав виконувати громадську роботу (200 годин), коли суд врахував той факт, 

1 Угода про примирення може бути укладена за ініціативою потерпілого, підозрюваного або обвину-
ваченого. Домовленості стосовно угоди про примирення можуть проводитися самостійно потерпілим і 
підозрюваним чи обвинуваченим, захисником і представником або за допомогою іншої особи, погодженої 
сторонами кримінального провадження (крім слідчого, прокурора або судді). Угода про примирення 
між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних 
проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі приватного 
обвинувачення.
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що це був не перший випадок насильства. На жаль, такі справи судом серйозно 
не сприймаються. Вони не розуміють, що насильство в сім’ї – суспільна про-
блема, а не приватна. Наслідки має суспільство. У таких ситуаціях зростають 
діти і бачать насилля на власні очі. Україна підписала, але ще не ратифікувала 
Стамбульську конвенцію2, де чітко вказано те, що дитина-свідок є дитиною-жер-
твою. Тобто, дитина, котра є свідком насильства стосовно матері, вважається 
жертвою психологічного насильства. Наслідки для цієї дитини, безперечно, 
будуть. Ці діти – це суспільство, в котрому ми будемо жити через 10-15 років.

Лариса Денисенко: Чи зважають суди на те, як це впливає на дітей, навіть 
якщо насилля застосовано не щодо них, а їхніх матерів?

Галина Федькович: На жаль, це дуже рідко враховується. Ми спостеріга-
ємо таку ситуацію і по кримінальних справах, і по цивільних. По кримінальних 
справах з вироків просто не видно, чи там були присутні діти, і той факт, що діти 
були присутні, не враховується при призначенні покарання чи вирішенні 
питання про відшкодування моральної шкоди. У цивільних справах маємо таку 
ситуацію, коли насильство стосовно матері суд не хоче брати до уваги навіть, 
коли призначає порядок побачень батька з дітьми. Суд аргументує це тим, 
що стосовно дітей не було насильства. Не береться до уваги психологічний, 
емоційний стан дітей-свідків насильства. Не кажучи вже про випадки, коли 
застосовується амністія на тій підставі, що особа має неповнолітніх дітей. 
Незважаючи на те, що ці діти живуть в ситуації насильства, і той вплив, який 
це має на дітей. На мою думку, це проблема, що суди не зважають на інтереси 
дітей, хоча шкода їм наноситься однозначно.

Лариса Денисенко: Чим це зумовлено?
Галина Федькович: Важко сказати. Але зазвичай це через стереотипи, 

що насильство у сім’ї – це її приватна справа. І вони розповсюджені й серед 
юристів та суддів. Я дуже сподіваюся, що ЗМІ змінять ці стереотипи, це ставлення. 
Суди потроху міняють ситуацію, бо ми вже маємо рішення Європейського суду 
з прав людини, в яких чітко вказується, що насильство в сім’ї – це суспільна 
проблема, а не приватна справа однієї сім’ї; що держава має зобов’язання, щоб 
гарантувати і забезпечити всім особам захист від протиправних дій інших осіб. 
Держава зобов’язана і розслідувати ці злочини, і вживати інших дій для захисту 
прав потерпілих. Тому я сподіваюся, що будуть позитивні зміни і в судовій 
практиці.

Ірина Соломко: Якщо говорити про законодавче підґрунтя, чи достатньо 
інструментів, щоб покарати ту людину, яка вчинила насильство проти жінки? 
Чи потрібно посилювати законодавство?

Галина Федькович: У нас є закон (більше 10 років) про попередження 
насильства в сім’ї, з якого вже 5 років як вилучено норму про провокативну 
поведінку жертви, що було абсолютно дискримінаційним і неприпустимим. 
Тобто перекладалася відповідальність на потерпілу особу – класика сте-
реотипу. Законодавство вдосконалюється, розробляються зміни до Закону 

2 Йдеться про Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству 
та боротьбу із цими явищами, котру поки що не ратифікувала Україна.
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«Про попередження насильства в сім’ї»1, до кримінального законодавства2, 
спрямовані на те, щоб привести їх у відповідність до вимог Стамбульської 
конвенції, і покращити захист прав, відшкодування шкоди, відновлення прав 
потерпілих. Щодо національності сторін при розгляді справ у суді – це не фік-
сується. У нас навіть не фіксуються стосунки обвинуваченого і потерпілого, 
що не відповідає європейським вимогам судової статистики.

Ірина Соломко: Якщо хтось зацікавився, можливо, ви залишите свої 
контакти?

Галина Федькович: Так, я залишу телефон нашої організації: (0322) 295 
50 60. Ви можете телефонувати навіть за номером поліції – 102. Патрульна 
поліція у Львові брала участь у навчанні, вони мали курс по насильству в сім’ї.

Ірина Соломко: А чого вчили? Як це відбувалося?
Галина Федькович: Їх вчили реагувати, на що звертати увагу. Вони зобов’я-

зані розказати особам, куди можна звернутися по допомогу. Крім того, соціальні 
служби у справах дітей і молоді працюють з проблемою насильства в сім’ї, туди 
можна звертатися.

Лариса Денисенко: Ми поговорили про кримінальні справи, а що коїться 
в царині цивільних справ?

Галина Федькович: Для потерпілої притягнення кривдника до відпо-
відальності не є пріоритетним. Для жінки важливо забезпечити собі і дітям 
безпечне життя, і щоб насильство припинилося. Чи буде кривдник притягнутий 
до відповідальності, чи ні – не в першу чергу турбує потерпілих. Тому в пер-
шу чергу важливими є справи цивільні, які стосуються житла. Поки не буде 
забезпечене окреме житло, проблему не буде вирішено, зупинити насильство 
або неможливо, або дуже важко.

Ірина Соломко: У контексті житла, ще кілька років тому по всій Україні 
відкривалися центри, куди потерпілі від насильства жінки могли звернутися і 
знайти там прихисток на якийсь час. Скільки зараз таких центрів працює в країні?

Галина Федькович: Законом про попередження насильства в сім’ї передба-
чено, що мають створюватися такі центри, і вони створюються – десь муніципальні.

Лариса Денисенко: Тобто сталої державної програми не існує?
Галина Федькович: Я вважаю, що це трохи неправильний підхід. Жінка 

і діти, які потерпають від насильства, вже зазнали стресу. І коли їх вилучають 
з власного житла, це ще додатковий стрес. Чому вони мають йти, а не кривд-
ник, (як це робиться у цивілізованих країнах)? Вилучатися з житла має саме 
кривдник. І так робиться в Америці, Європі, Канаді – кривдника тимчасово 
вилучають з місця проживання, за рішенням поліції, згодом за рішенням суду. 
Буває, що до шести місяців триває таке вилучення.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. Нагадую, гостею студії була 
адвокатка, юристка організації «Центр «Жіночі перспективи» Галина Федькович.

1 7 грудня 2017 року прийнято новий закон – «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 
у звязку з чим втратив чинність Закон «Про попередження насильства в сім’ї».
2 6 грудня 2017 року прийнято Закон «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесу-
ального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами», положення якого посилюють 
відповідальність за домашнє насильство. Цей закон набере чинності 11 січня 2019 року.
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На Дніпропетровщині причини домашнього насильства 
переважно економічні
30 березня 2016 року

Це в 2014 році «погоду в родинах» Дніпропетровська3 
робила політика, військовий конфлікт, що спалахнув на Сході 
країни. Зараз же прояви насильства мають місце в сім’ях, 
що потерпають від нестатків, – вважають фахівці.

«Насильство – це вічна тема. На Дніпропетровщи-
ні вона залишається актуальною, так само, як і в інших 
регіонах. За кількістю звернень з приводу домашнього 
насильства лідируючим став 2014 рік, коли розпочався 
воєнний конфлікт», – роповідає Інна Супрун, директор 
Дніпропетровського міського центру соціальних служб 
для дітей та молоді. Сьогодні ж політика на рівень агресії 
в кожній окремо взятій родині впливає значно менше, ніж 
економіка. «Чем беднее становится народ, тем больше таких 
случаев. Потому что люди теряют работу, семьям нечем 
кормить детей, некоторые не справляются с окружающим 
агрессивным внешним миром, с быстро меняющимися 
условиями, не все проявляют достаточную психологичес-
кую гибкость, ломаются, теряют работу. И, как следствие, 
конечно же, выход агрессии должен быть, и он, к сожалению, 
обрушивается на близких», – вважає Ірина Супрун.

У 2014 році офіційних звернень до міського центру 
з приводу насильства в сім’ї було близько 90, у 2015 році 
офіційних звернень стало менше – 76. «С начала года у нас 
более 20 обращений уже относительно домашнего насилия. 
В основном, жертвами домашнего насилия становятся жен-
щины и, конечно же, дети», – каже фахівець. Але це не означає, 
що випадків родинного насильства на Дніпропетровщині 
мало. Таких звернень було б набагато більше, аби нашим 

жінкам звертатися до правоохоронних органів та державних установ не зава-
жала ментальність: «Это вершина айсберга. На самом деле домашнего насилия 
гораздо больше. Женщины не всегда находят в себе силы, чтобы обнародовать 
эту ситуацию, потому что, в силу нашего славянского менталитета, женщины 
не выносят сор из избы, не ищут защиты у государственных, общественных 
организаций, считают это постыдным. И конечно, в таких ситуациях больше 
всего страдают дети. Потому что они смотрят на это насилие, они восприни-
мают это как должное, как модель поведения, нормальную и естественную. 
На будущее это накладывает определенный отпечаток».

Типова родина, де зустрічаються прояви насильства, – така, що склалася з 
сімей, де виховуються діти від попереднього шлюбу, і така, де батьки шукають 

3 Постановою Верховної Ради від 19 травня 2016 р. № 1375 місто Дніпропетровськ перейменовано на місто 
Дніпро.
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вирішення проблем на дні пляшки. «Дети от первого брака, дети от второго 
брака, совместные дети: как правило, папа является биологическим отцом 
кого-то одного из детей; определенное потребление алкогольных напитков, 
и папа начинает воспитывать и своих, и неродных детей, и маму вместе с ними. 
И, к сожалению, когда мы выходим на эту ситуацию, женщина даже не всегда 
пишет заявление в милицию о том, что ее избили. Ей некуда уйти с детками, 
финансово-экономическое положение держит ее с этим мужчиной, она заби-
рает заявление, даже если его и пишет. Это в большинстве случаев», – говорить 
Супрун. І це при тому, що на Дніпропетровщині особам, які постраждали від 
насильства в родині, допомагають у низці соціальних служб, центрів та громад-
ських організацій. Так, у міському Центрі соціально-психологічної допомоги 
постраждалі можуть, за необхідності, жити до трьох місяців. Тут жертву насильства 
соціальні працівники та психологи виводять із кризового стану, допомагають 
їй розібратися в ситуації, а того, хто врешті вирішив жити по-новому, адаптують 
до нового життя. Постраждалому просто треба написати заяву.

Є у Дніпропетровську й «гарячі лінії», куди жертви насильства звертають-
ся за емоційною підтримкою: 3 704 818, 0 800 503 35 або 386 з мобільного. 
Телефон Обласного центру психологічної допомоги – 376 53 83. Щоправда, як 
розповідають працівники, «телефона довіри» у міському центрі більше немає. 
Міська влада визнала цей багаторічний проект, в межах якого дніпропетровці 
могли поділитися наболілим, економічно невигідним. Деякі громадські органі-
зації навіть організовують курси самооборони для жінок. Та зазвичай жертви 
насильства потребують емоційної підтримки та юридичного супроводу.

Із останнім таким особам допомагають у центрі з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. Микола Юрчук, спеціаліст центру, розповідає, 
що перевага тут надається пільговим категоріям населення: «Это малообеспечен-
ные лица, ветераны, участники боевых действий, дети-сироты, дети, лишенные 
родительской заботы»1. Однак консультацію отримає кожний, хто звертається, 
навіть коли жертва насильства з дуже заможної родини. «Мы предоставляем 
консультирование. Если люди не попадают под категорию выделения бесплат-
ных адвокатов, мы работаем с другими благотворительными организациями, 
с общественными объединениями, которые помогают в данной ситуации», – 
каже начальник відділу по роботі з клієнтами Першого дніпропетровського 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Микола Юрчук.

Відтак, насильства в дніпропетровських сім’ях не подолати, доки в них живі 
стереотипи, на зразок «б’є – значить, любить». Так вважає сімейний психолог 
Максим Реуцький. «В нашей культуре есть такая штука: «мы большая друж-
ная семья». Что это означает? Все проявления отношения от супруга к себе 
«нужно» считать проявлениями любви. Это же я любя (!) – говорит муж, заехав 
жене. От избытка чувств. Мы дружная семья. Как это я вынесу сор из избы? 
Семья, все-таки, это самое близкое и самое дорогое. Страшно пускать туда 
кого-то чужого. И тем более страшно признаться, что твоя семья, твой островок 
уюта является неблагополучным», – каже психолог.

Ольга Журавель з Дніпропетровська для «Громадського радіо».

1 7 грудня 2017 року до переліку суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, визначених 
статтею 14 Закону «Про безоплатну правову допомогу», було включено осіб, які постраждали від домашнього 
насильства або насильства за ознакою статі.
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Сексуальне насильство в сім’ї: що треба знати, до кого 
звернутися по допомогу
2 квітня 2016 року

Тетяна Трощинська: Почнемо з визначення термінів. 
Що таке домашнє сексуальне насильство? Чи є така про-
блема в Україні?

Альона Зубченко: Проблема домашнього сексуального 
насильства дуже гостро стоїть в Україні. На нашу гарячу 
лінію звертаються з цього приводу як жінки, так і чоло-
віки. У Законі «Про попередження насильства в сім’ї»2 є 
чітке визначення, що таке сексуальне насильство в сім’ї: 
«протиправне посягання одного члена сім’ї на статеву 
недоторканність іншого члена сім’ї, а також дії сексуального 

характеру по відношенню до дитини, яка є членом цієї сім’ї». Ця проблема 
в Україні латентна – про неї мало повідомляють, мало говорять.

Василь Шандро: З чим це пов’язано? Це одна з таких табуйованих тем, 
які сягають часів Радянського Союзу.

Альона Зубченко: Так, я погоджуюсь, що ця тема в нас закрита, табуйована. 
Вона такою була і такою ж залишається. Іноді особа навіть не може зрозуміти, 
що це було насильство. Для них це був «супружеский долг». Також про це 
не говорять через сором, або люди просто не знають, що за це є кримінальна 
відповідальність, що себе можна захистити за законом. Адже сексуальне 
насильство – це порушення прав людини.

Тетяна Трощинська: Статистика за листопад 2015 року показує, що існує 
514 тисяч кримінальних справ, і лише 305 справ зареєстровано за Статтею 152 
«Зґвалтування», у тому числі і в сім’ї.

Альона Зубченко: Статистика дійсно невелика, і вона мало віддзеркалює 
дійсність.

Василь Шандро: Куди звертатись у такому разі? Адже ми звикли багато 
проблем вирішувати між собою без участі правоохоронних органів, інших 
державних служб. Бо досвід показує, що вони приносять більше негараздів, 
ніж вирішення проблеми. Особливо, коли міліція відправляє людей додому з 
такими заявами, щоб вони самі з цим розібралися.

Альона Зубченко: Це відбувається тому, що довгий час люди вважали, 
що домашнє насильство є справою сім’ї і має вирішуватися самими членами 
сім’ї, всередині родини. Зазвичай жінка йде до поліції тоді, коли є якісь побої, 
коли відбувається фізичне домашнє насильство. Якщо ми говоримо про психо-
логічне, економічне чи сексуальне насильство – то з цим люди не звертаються. 
Правозахисний центр «Ла Страда – Україна» сподівається, що ця ситуація 
зміниться. Під час навчання Національної поліції наші спеціалісти проводили 

2 Закон втратив чинність у зв’язку з прийняттям Закону «Про запобігання та протидію домашньому насиль-
ству», положеннями якого сексуальне насильство визначене як форма домашнього насильства, що включає 
будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або стосовно 
дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини, примушування до акту сексуального характеру з 
третьою особою, а також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканності особи, 
у тому числі вчинені стосовно дитини або в її присутності.
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спецкурс попередження та розпізнавання домашнього насильства. Тобто тепер 
поліція має бути більш чутливою до таких проблем, розуміти, що це проблема 
не тільки окремої сім’ї, а й усього суспільства. З цією проблемою стикається 
так багато людей, що можна говорити, що це є проблемою країни.

Василь Шандро: Також існує зворотний бік – можливість спекуляції на цій 
темі. Коли, наприклад, подружжя жило собі, а потім посварилося і пішло писати 
заяви один на одного, що 5 чи 7 років когось з них утискають у сім’ї. Ці заяви 
будуть прийняті, розглянуті, і довести зворотнє буде дуже важко.

Альона Зубченко: Спекуляції можуть бути, проте це виясняється у процесі 
роботи над справою. Гадаю, що сексуальне насильство є досить широким полем 
для спекуляцій, не лише в контексті домашнього насильства. У нас вважають, 
що або так, як я хочу, або скажу, що мене сексуально домагалися, і у тих людей 
будуть проблеми. Це може бути предметом шантажу, тому правоохоронні 
органи мають проводити різні процесуальні дії, щоб виявити, чи дійсно був 
факт насильства, чи ні. Потрібно не боятися подавати заяву, гадаючи, що жінці 
потім скажуть, що вона це вигадала. Не заперечую, що доказ факту сексуаль-
ного насильства є дуже складним. Особливо, якщо це стосується домашнього 
насильства, зґвалтування в шлюбі. Бо, по-перше, потрібно встановити, що ці 
дії були протиправними, що не було згоди жінки на вступ у статеві стосунки. 
Але для цього є поліція, адвокати, доказова база. Важливо при зґвалтуванні як 
у шлюбі, так і поза ним не зволікати зі зверненням, бо судмедекспертиза може 
виявити факт зґвалтування лише в перші 72 години. Якщо жінка не звертаєть-
ся до правоохоронних органів за цей час і не проходить судмедекспертизу, 
то довести щось потім дуже складно.

Тетяна Трощинська: У наших закладах вищої освіти успішно вивчається 
кримінологічна віктимологія. З них багато юристів виходять підготовленими 
віктимологами, і частина з них, на жаль, гадає, що жінка в короткій спідниці 
дійсно провокує насильство. Наскільки в нас об’єктивні такі фахівці, адвокати, 
держслужби? Вони готові відмовитись від такої віктимології?

Альона Зубченко: Поняття віктимної поведінки не може застосовуватися 
при кваліфікації злочинів. Вона може розглядатися лише з соціологічної чи 
наукової точки зору. Якщо віктимологія використовується суддями, адвокатами, 
прокурорами, які кажуть, що жінка сама винна, напросилася на це, бо верталася 
пізно в незрозумілому стані тощо, то тут треба вже говорити про компетенцію 
цих представників правосуддя. Європейський суд з прав людини вже давно 
вирішив, що поняття віктимної поведінки не може бути застосоване в контексті 
справ щодо сексуального насильства.

Василь Шандро: Як цей закон, що має захищати чоловіків та жінок від 
домашнього насильства, функціонує в полі традиційних уявлень про те, що таке 
родина? Ми ж також говоримо про певні подружні обов’язки. Чи треба на папері 
все розписувати?

Альона Зубченко: Шлюб не є примусом чи обов’язком. В основі всіх 
сімейних стосунків має бути діалог, можливість вислухати одну і другу сторони. 
Можна розписувати і на папері, якщо подружжю так зручніше.



Протидія домашньому насильству

411

Василь Шандро: Ми знаємо, що в нашій країні закони працюють не дуже 
добре, і люди думають, якщо жінка зробить такий позов на чоловіка, чи він на неї, 
то ніяких наслідків не буде, скажуть, щоб вони йшли додому й самі розбиралися.

Альона Зубченко: Це відбувається часто, хоча поліція не має права від-
мовити у прийомі заяви, посилаючись на те, що це особиста, сімейна справа. 
Але з розглядом заяви вони можуть відкрити чи не відкрити кримінальне про-
вадження. Чоловіки також страждають від домашнього насильства, не тільки 
жінки. Оскільки сексуальне насильство – це не лише зґвалтування. Сюди також 
входить примус до перегляду порно-фільмів, доторки до інтимних місць, коли 
людина цього не хоче. Чи примус ходити у відвертому одязі, якщо, наприклад, 
жінці кажуть постійно носити коротку спідницю.

Василь Шандро: Говорять, що сексуальне насильство відбувається в родині 
на фоні інших проблем – алкоголізму, наркоманії, економічних проблем. Це так?

Альона Зубченко: Це стереотип, що таке відбувається лише у сім’ях 
алкоголіків чи бідних. Це може відбуватися в абсолютно різних родинах. Проте 
більш заможні люди звертаються по допомогу з цього приводу рідше. До нас 
зверталися жінки, чоловіки яких займали посади у вищих ешелонах влади, але 
вони боялися, чи зможе їх хтось захистити від впливового чоловіка.

Тетяна Трощинська: Який захист гарантують гарячі лінії?
Альона Зубченко: Людина може подзвонити і отримати консультацію 

психолога, юриста, соцпрацівника, дізнатися, що робити, куди нести заяву. Далі 
це вже залежить від людини. Бо буває, що жінка то подає заяву, то через два дні 
забирає, то знову подає. На якомусь етапі правоохоронні органи перестають 
вірити таким людям.

Василь Шандро: Є статистика щодо дітей?
Альона Зубченко: Ми проводимо дослідження, і на початку червня 

будуть результати. Посилаючись на Уповноваженого Президента України з 
прав дитини Миколу Кулебу, можу сказати, що кожна 5-та дитина страждає 
від домашнього насильства.

Тетяна Трощинська: Це теж татуйована тема?
Альона Зубченко: Так, це ще більше табу, бо дорослий розуміє, що з ним 

відбувається, а дитина – ні.
Тетяна Трощинська: Є історії, коли мати каже, що не знала, що таке від-

булося з її дитиною. Але якось складно зрозуміти і повірити, щоб мати дійсно 
не бачила, що робить вітчим з дитиною.

Альона Зубченко: Бувають випадки, коли мама дійсно не помічала нічого, 
бо дитина була залякана, а в мами було багато справ і не було часу побачити 
це, поговорити з дитиною. Проте частіше люди просто не хочуть цьому вірити.
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Реалії домашнього насильства: невтручання поліції 
та житлове питання
7 квітня 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо»! З вами Лариса Денисенко, і це програма «Ген спра-
ведливості». Нагадую: ми продовжуємо цикл програм, 
присвячених доступу до правосуддя і функціонуванню 
системи безоплатної правової допомоги. Сьогодні ми 
гостюємо в Івано-Франківську і говоримо з Людмилою 
Желізняк, головою Івано-Франківського відокремленого 
громадського об’єднання Всеукраїнського об’єднання 
адвокатів, які надають безоплтану правову допомогу. Вона є 
адвокаткою-тренеркою. Ми будемо концентруватися на темі 

домашнього насильства. Вітаю, пані Людмило. У середовищі правників говорять, 
що справ, пов’язаних з домашнім насильством, небагато. Згідно зі статистикою, 
жінки не так часто звертаються по допомогу. При цьому справам жінок, ув’язнених 
за насильницькі дії, часто передувало домашнє насильство, невчасна реакція 
відповідних органів чи невчасна подача заяв до поліції самими жінками.

Людмила Желізняк: Я би не сказала, що звернень мало. Але проблема 
в нашому законодавстві, бо за психологічне насильство в сім’ї у нас передба-
чена відповідальність в межах адміністративного судочинства. Кримінального 
покарання в таких випадках, відокремлення психологічного насильства, немає. 
У Кримінальному кодексі воно ховається в інших статтях, що стосуються при-
мушування до жебракування, нанесення тілесних ушкоджень, навіть вбивства. 
У практиці адвокатів є дуже багато справ, де наносились тілесні ушкодження чи 
було інше насильство стосовно членів сім’ї. Але з проблемою в законодавстві 
статистика дає похибку лише через те, що немає законодавчого регулювання 
на рівні кримінальної відповідальності1.

Лариса Денисенко: Наскільки поліція приймає заяви від жінок про вчи-
нення щодо них фізичного чи психологічного насильства?

Людмила Желізняк: Ми все-таки не дуже довго працюємо за новим КПК2, 
тому я можу розділити ці дані на два підвиди: звернення за старим Кодексом3 і 
за новим. Щодо старого Кодексу була більша проблема, бо існували матеріали 
дослідчої перевірки, де ці злочини якраз і ховались, і де приймалося рішення 
про відмову у порушенні кримінальної справи. Із введенням в дію нового КПК 
стало значно простіше: усі відомості вносяться одразу до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань, і ця інформація є на поверхні. Буває, що органи поліції 
хитрують, вносять дані тільки до єдиного обліку, проводять перевірку, роблять 
певний висновок і дають відповідь особі, котра звернулась до відділку. Я б 

1 У 2018 році було прийнято Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Згодом 
Законом «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою 
реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу з цими явищами», більшість положень якого наберуть чинність з січня 2019 року, 
було запроваджено кримінальну відповідальність за домашнє насильство.
2 Кримінальний процесуальний кодекс від 13 квітня 2012 р.
3 Кримінально-процесуальний кодекс від 28 грудня 1960 р., втратив чинність.
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не акцентувала саме на жінках, бо психологічне насильство часто зустрічається 
і по відношенню до чоловіків, а там ще гірша ситуація з реєстрацією таких 
звернень. Також є насильство батьків щодо дітей і дітей щодо батьків. Усі ці 
відомості треба шукати між матеріалами, продивлятися, де саме є психологічне 
насильство, і тоді адвокат може витягнути цю проблему на поверхню. В інших 
випадках буде йти суха статистика стосовно зовсім інших видів кримінальних чи 
адміністративних правопорушень.

Лариса Денисенко: Чи можете ви представити слухачам пов’язані з цією 
тематикою історії ваших клієнтів,?

Людмила Желізняк: Можу навести три найбільш показові приклади. Пер-
ший запам’ятався ще з часу моєї роботи в прокуратурі. Тоді ще діяв старий КПК, 
і доволі часто одна жінка зверталась до міліції, щоб зареєстрували кримінальне 
провадження щодо її чоловіка, який постійно наносив їй тілесні ушкодження. 
Міліція зазвичай відмовляла в порушенні кримінальної справи, і сталося 
непоправне – він її вбив. На той час це був дуже шокуючий факт, як для самих 
працівників міліції, так і для прокуратури, яка була наглядовим органом. Відповід-
но, ми зробили певні висновки: треба більше дивитися за тим, як розслідуються 
такі факти або як проводиться за ними перевірка. Цей приклад я навела, щоб 
люди, які зараз слухають цю програму, звертали увагу на ці обставини, і знали, 
що потрібно домагатися адекватного реагування органів поліції на такий факт.

Другий випадок – з моєї адвокатської практики. Він про стосунки в сім’ї, 
коли вчинялося насильство батька до доньки і до дружини. Я взялася за справу, 
коли конфлікт тривав вже чотири роки, вони всі були повнолітні, проживали 
в одному приміщенні, в одній квартирі. До мене звернулася донька. Я б хотіла 
наголосити, що насильство виявляється не тільки прямими діями по відношенню 
до потерпілого, воно може бути завуальованим. У цьому випадку батько писав 
скарги в міліцію, він звинувачував доньку у нанесенні йому тілесних ушкоджень, 
говорив, що його в чомусь обмежують. Але це був прихований факт психологіч-
ного, фізичного, економічного насильства батька до доньки і дружини. Я почала 
розбиратись і побачила факт психологічного насильства. Проблема існує через 
неврегульованість нашого законодавства: адміністративна відповідальність є, 
кримінальної немає. Адміністративна відповідальність наступає тільки в тому 
випадку, коли наносились тілесні ушкодження. Але тут тілесних ушкоджень 
не було. Таке буває вкрай рідко, бо тілесні ушкодження можуть бути невчасно 
зафіксовані, але вони зазвичай є завжди. Я зрозуміла, що найефективніший 
спосіб вирішення проблеми – це медіативний, тобто зробити так, щоб ці люди 
прийшли до спільної риски, де можна розмежувати життя доньки, матері, батька, 
і якимось чином їх розвести у цьому конфлікті. Адже подібні справи у нас тривали 
понад два роки. Чому виникали проблеми? По-перше, через небажання міліції 
втручатися в ці справи, по-друге, через житлове питання. У нас ЦК4 передбачає, 
що можна позбавити одного зі співвласників житла, лише коли його частка є 
незначною. Тут був випадок, коли квартира належала всім трьом членам сім’ї 
у рівних частках. Я зрозуміла, що порядку не буде, поки вони не роз’їдуться. 
Це буде безкінечний процес, що може закінчитись катастрофічно. Ми просили 
суд про рішення, при якому батькові слід віддати гроші, щоб він зміг купити 

4 Цивільний кодекс від 16 січня 2003 р.
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квартиру. Донька погоджувалася сама купити йому окреме житло, але батько 
не погоджувався. А в нас закон каже, що якщо співвласник не погоджується, 
ніхто його не може до цього зобов’язати, лише коли частка є незначною. Тому 
тут треба було б внести зміни і до Цивільного кодексу, і до Житлового кодексу, 
щоб можна було в таких вкрай категоричних випадках зуміти розселити людей, 
які вже протягом тривалого часу не можуть проживати спільно. Також немає 
кримінального покарання за психологічне насильство. І, фактично, відсутні 
адекватні заходи впливу по відношенню до насильника. Через те ми вважали, 
що найкращий вихід – чинити спротив. На цьому я і побудувала захист дружини і 
доньки. Тобто, ми почали опиратися: фіксували всі факти насильства, викликали 
міліцію, бувало, що я приходила до квартири якраз під час конфлікту і була при-
сутня, поки не приїжджала міліція і все не зафіксувала. І коли батько побачив, 
що іде активний спротив, з ним стало легше розмовляти, він почав іти на певні 
умови, домовленості. Він був покараний за нанесення тілесних ушкоджень, 
був вирок суду і тільки тоді він зрозумів, що це не буде безкарно. І погодився 
на умови надання окремого житла, куди добровільно переїхав. Таким чином, 
конфлікт було вирішено. На даний час, пройшло вже півтора року, клієнти мені 
періодично телефонують, конфліктів між ними немає, хоч батько почав спілку-
ватись з донькою. Спілкування мирне, десь є потепління в їхніх стосунках. Іноді, 
щоб вирішити проблему в сім’ї, треба дати зрозуміти людям, що вони можуть 
щось втратити. А коли вони разом «варяться в одному котлі», це складно довести.

Лариса Денисенко: Завдяки яким можливостям можна зробити фіксацію 
випадків психологічного насильства? Бо дуже важко доводити в судовому 
порядку, що це відбувається системно.

Людмила Желізняк: Зазвичай ми намагаємось одразу зафіксувати у медич-
них закладах фізичне насильство. Навіть якщо міліція відмовлялася надавати 
направлення на проходження судово-медичного огляду, я рекомендувала 
людям звертатися до поліклініки і фіксувати абсолютно всі тілесні ушкодження. 
На підставі цього ми писали скарги, заяви, домагалися порушення кримінального 
провадження, а потім у ході кримінального провадження визначався ступінь 
тілесних ушкоджень.

Лариса Денисенко: Чи може людина в такому випадку дозволити собі піти 
до поліклініки чи травмпункту? Чи це має бути спеціалізована медична установа?

Людмила Желізняк: Так, наші медичні заклади в таких випадках записують 
у медичній картці зазвичай не тільки видимі тілесні ушкодження, але і обставини, 
за яких людина вказує їх отримання. І банальний запис в амбулаторній медичній 
картці потім слугуватиме медичною документацією для судового медичного 
експерта, який потім зможе визначити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Якщо 
людина відразу не має змоги звернутись до адвоката по ефективну консульта-
цію або не має змоги отримати таке направлення через бездіяльність органів 
правопорядку, то вона просто іде до медичного закладу і фіксує ушкодження. 
Якщо насильство психологічне, то слід звернутись до психолога, наприклад, 
при медичних закладах, щоб він зміг описати клінічну картину розвитку пси-
хологічного нездоров’я людини, яка піддається цьому психологічному впливу. 
Якщо буде кілька звернень, то тоді постраждалій особі легше буде довести, 
що саме вона є потерпілою у таких стосунках. І все треба фіксувати. У нас існує 
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проблема правової бездіяльності та безграмотності суспільства. Не люди винні, 
винне суспільство, органи, які не доводять до людей вчасно інформацію про те, 
що є певні центри реабілітації, де можна безкоштовно отримати консультацію 
психолога і зафіксувати це. Медичні заклади можуть допомогти, є адвокати, є 
БПД. Завжди є люди, які підуть вам назустріч і зорієнтують вас в правильне русло. 
І важливо цю проблему не приховувати. У нас складно на це йдуть жінки, прак-
тично не повідомляють діти, а вони найбільш беззахисні. Лише якщо до поліції 
звернуться батьки або органи, уповноважені слідкувати за інформацією в сім’ї 
щодо дитини, дитину вислухають. Зазвичай її відправляють за дорослим членом 
сім’ї, який дуже часто це насильство і вчиняє. Тому, якщо наші діти будуть мати 
гарантію, що вони звернуться до центру і їх там вислухають, якщо жінки не будуть 
боятися, і найважливіше – якщо чоловіки не будуть ховати сором, то ця проблема 
почне вимальовуватись у більш світлому русі.

Існує і психологічне насильство щодо чоловіків. Власне, мій третій приклад 
з практики ілюструє це. Дружина фактично вчиняла психологічне і економічне 
насильство над чоловіком, який тимчасово не мав місця роботи. Вона обмежувала 
його у харчуванні, прийнятті душу, різних формах забезпечення життєдіяль-
ності, оскільки на той час він не мав змоги себе повністю сам утримувати. Це 
психологічне насильство, яке супроводжувалось образами, пригніченням. Він 
до нас прийшов лише порадитись, як можна розміняти квартиру. Але коли 
я почала з ним розмовляти, то побачила, що там психологічне насильство 
в сім’ї. Ця проблема не вимальовується так, як вона є, а приховується за обмі-
ном житла, за отриманням аліментів чи іншими проблемами, які абсолютно 
не висвітлюють суті проблеми. І чоловіки зазвичай взагалі не звертаються з 
такими проблемами.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про людей похилого віку чи людей з 
інвалідністю, то вони теж подекуди перебувають у нестерпних умовах, зазнають 
насильства від близьких і наврядчи можуть якось діяти через свої обмежені 
можливості. Що на ваш погляд можна змінити в цій системі і як допомогти 
цим людям?

Людмила Желізняк: Найбільша проблема – коли люди отримують інва-
лідність або коли вони вже в безпорадному, немічному стані, і самі не можуть 
звернутись по допомогу. Але потрібно дивитись, з чого починається проблема. 
Зазвичай цей немічний стан або інвалідність виникають із захворювання, 
людина перед тим перебуває в медичному закладі. Мені здається, що цю про-
блему можна було б вирішити, якби медичні заклади, перед тим, як виписати 
людину додому, бачачи, що ця людина вже не зможе обходитись своїми силами, 
повідомляли спеціальні соціальні служби. Бо соціальні служби в нас працюють 
за зверненням. І це правильно, не можна втручатись в приватне життя люди-
ни – лише за необхідності. Коли рідні не налаштовані на висвітлення проблеми, 
або хочуть скористатись з такого стану, то вони не звернуться до соціальних 
служб. Для того, щоб ця інформація була на контролі, саме медичні заклади, які 
видають довідки про інвалідність чи встановлюють діагноз, повинні повідомляти 
центри соціальної реабілітації чи соціальної допомоги. Тоді сім’я вже автома-
тично ставатиме на контроль. І якщо проблема таким чином і не вирішиться, 
то принаймні буде більш-менш контрольованою.
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Лариса Денисенко: Існує проблема інвалідності дітей. Батьки в такому 
випадку часто тримають дитину вдома і, по суті, позбавляють її права на роз-
виток і відчуття себе людиною. Як можна реагувати на ці проблеми?

Людмила Желізняк: Тут недопрацьовують наші служби у справах сім’ї і 
молоді та служби, що захищають права дитини. Зазвичай щодо такої дитини 
всі відомості подаються до відповідних структур, які відслідковують права 
дитини. Якщо працівники цих структур не реагують на такі випадки адекватно, 
а просто, наприклад, поставили галочку про візит, то саме з цього починається 
проблема. Вони ж не зобов’язані застосовувати заходи впливу на батьків, 
а повинні намагатись їм допомогти.

Лариса Денисенко: Де межа приватного і публічного? Наскільки органи 
мають право втручатись у приватне життя? Як це можна законодавчо вирішити 
і владнати?

Людмила Желізняк: Втручання держави в приватне життя закріплене як 
в законодавчих актах, так і в ратифікованій конвенції про права людини1. Є багато 
рішень Європейського суду. І тому органи, які виїжджають за такими сигналами, 
зокрема органи поліції, повинні добре орієнтуватись у законодавстві і розумі-
ти, що втручання в приватне життя забороняється лише, коли нема в цьому 
потреби. Дозвіл на розумне втручання у приватне життя є в усіх законах. Якщо 
існує загроза життю людини, здоров’ю, в тому числі психічному, тоді державні 
органи мають право втручатись лише на тому рівні, щоб цю ситуацію виправити 
або допомогти. З практики можу сказати, що наші соціальні служби, поліція 
втручаються в приватне життя. Інше питання, як вони потім фіксують і реагують 
на такі факти. Вони записали показники, висвітлили проблему, склали протокол 
про адміністративне правопорушення і забули до наступного випадку. Хоча з 
дітьми ситуація краща. Навіть у нас в Івано-Франківській області є два центри 
реабілітації дітей, що постраждали від психологічного, економічного насильства 
в сім’ї. І цифра, як для нашої області, висока. У мене є дані, що там було понад 500 
дітей. У Верховині в нас є центр реабілітації жінок з дітьми, які постраждали від 
психологічного насильства. І звертаю увагу, що центру реабілітації чоловіків немає. 
І чому чоловіки рідко звертаються – бо в нас немає адекватних заходів реагу-
вання. Дітям допомога надається більш суттєва, жінкам трохи менше. У приватне 
життя втручаються, але далі немає розвитку подій, і ставиться крапка в історії. 
Добре, коли це просто коми, а не знак оклику, за яким або смерть, або покалічене 
здоров’я. Тому найважливіше в даному випадку – реагування соціальних служб. 
Законодавчо все прописано непогано, передбачена процедура втручання, але 
немає суттєвої відповідальності держслужбовців. Мають бути не каральні функції 
держслужбовців, а направляючі. Для них потрібні курси підвищення кваліфікації, 
обмін досвідом з іншими країнами, запрошення міжнародніх експертів. За дуже 
короткий строк це можна виправити. Я мала нагоду навчати нову поліцію. Зазви-
чай на виїздах не вистачає психологів, але мене тішить, що наші нові поліціянти 

1 Ідеться, зокрема, про статтю 8 Європейської конвенції з прав людини, за якою кожен має право на повагу 
до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції, а органи державної влади не можуть 
втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом 
і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи еконо-
мічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі 
або для захисту прав і свобод інших осіб.
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самі по собі трошки психологи, вони націлені на те, що з людьми потрібно пого-
ворити, заспокоїти, зрозуміти, розібратись в ситуації, а потім вже реагувати. Якщо 
поліція дотримуватиметься такого вектору руху, то ситуація зміниться на краще.

Лариса Денисенко: Що демонструє судова практика стосовно таких справ? 
Що, на ваш погляд, можна змінити в системі національного законодавства, щоб 
цей механізм почав злагоджено працювати?

Людмила Желізняк: Судова практика у нас говорить про адмінправо-
порушення. На практиці ж складається протокол, він надходить до суду. Але 
проблема в тому, що як потерпілі, так і правопорушники не користуються 
правовою допомогою. Не завжди складання адмінпротоколу говорить про те, 
що правильно визначено домашнього насильника. Зазвичай у нас спрацьову-
ють ґендерні стереотипи: якщо в сім’ї щось недобре, то зажди винен чоловік. 
Вкрай рідко визначається винуватець події. Тому, коли протокол надходить 
до суду, міліція налаштовує правопорушника, що все і так добре, могло бути 
гірше, підштовхуючи його таким чином до визнання провини.

Лариса Денисенко: Дуже часто жінки, які зазнали домашнього насильства, 
скаржаться, що весь тягар штрафу покладається на них самих чи родинний 
бюджет. Це ніяк не виправляє ситуацію, і навіть в поліції кажуть, що жінка в такому 
випадку може подумати, що штраф обтяжує сімейний бюджет і тому буде згодна 
терпіти насилля.

Людмила Желізняк: Працівники поліції надсилають таким жінкам 
неправильний меседж стосовно виконання рішення суду. Бо зазвичай штраф 
присуджується, але ніхто не пояснює, що якщо порушник не сплатить штраф 
з власної кишені, покарання можуть замінити на важче аж до арешту строком 
до десяти діб. Якщо дружина не платитиме штраф і знатиме, що вона не зобов’я-
зана виконувати покарання, присуджене чоловіку і навпаки, тоді наші органи 
правопорядку чи виконавча служба можуть відреагувати заміною покарання 
на інший вид, навіть якщо суд цього не вказав. Тому свої права потрібно відсто-
ювати. Правова несвідомість наших громадян приводить до ось таких випадків. 
Врегулювати це можна. По-перше, я би все-таки адміністративну відповідальність 
зробила більш жорсткою, там передбачено громадські роботи, штраф, арешт 
до десяти діб, стосовно дітей за жебракування – до п’ятнадцяти діб. Це вкрай 
неадекватне покарання щодо насильників в сім’ї. По-друге, в Кримінальному 
кодексі я б визначила окрему статтю, яка б передбачала покарання за будь-яке 
насильство в сім’ї. Можливо, потрібно кілька статей з певним розмежуван-
ням за типами насильства, але потрібна кримінальна відповідальність саме 
за насильство в сім’ї. Зараз вона приховується за будь-чим: зґвалтуванням, 
тілесними ушкодженнями, примусом до жебракування, змушуванням дітей 
до праці, за будь-чим – тільки не за психологічним насильством. Також потрібні 
зміни в ЦК: щоб був режим окремого проживання, щоб члени сім’ї визначились, 
як далі жити. Зазвичай у них маленьке житло, нема як роз’їхатись чи винайняти 
щось. Немає механізму впровадження, тому ситуація опиняється у глухому куті. 
Тому Цивільним і Житловим кодексом має бути врегульовано це питання. Щоб 
особа, яка має можливість заплатити за житло чи купити його, і котрій не потрібна 
велика житлова площа, могла бути зобов’язана судом виселитись. Навіть коли 
частка є рівною і нема фактів фіксації дебоширства в сім’ї. Бо наразі Житловий 
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кодекс дозволяє це робити тільки при порушенні правил спільного проживан-
ня. Ці правила теж мають бути зафіксовані. Іноді ж людина не може звернутись 
до міліції. І тому, коли вона іде в цивільний суд і доводить факт насильства, то тут 
суди повинні допомагати. Якщо це буде врегульовано на законодавчому рівні, 
то навіть медіативний спосіб допоможе врегулювати такі питання без суду. Наразі 
ми потребуємо внесення змін до законодавства.

Лариса Денисенко: Минулого року було ухвалено закон про так звану 
пробацію1. Він зовсім не детальний. Але, наприклад, у Великобританії домашні 
насильники підпадають під програму пробації для коригування. Британські 
правники говорять, що корегування поведінки насильника позначається 
на оздоровленні як родини, так і суспільства. Чи вважаєте ви, що згодом на це 
можна вплинути розвитком системи та зміною законодавства?

Людмила Желізняк: З точки зору правника я дуже поважаю особу та її 
приватне життя. Тому таке втручання було б корисним, але я не можу погодитись, 
що воно зовсім правильне. Втручання і коригування поведінки не повинно бути 
постійним. Я переконалась, що іноді досить вирішити проблему на рівні житла. 
Були випадки, коли подружжя розлучаються, і в нових сім’ях все чудово. Про-
блеми не завжди в голові. Є проблема в нетерпимості, непорозумінні. Тому я б 
підходила вкрай обережно до корекції поведінки особи. Такі методики управління 
суспільством дають спочатку позитивний результат, але ми не знаємо, у що це 
виллється років через двадцять. Кожна особа має свій характер, психотип. І якщо 
у це втручаються, зміни можуть бути незворотні.

Лариса Денисенко: У Британії у таких випадках працюють психологи, які 
не ламають особу, а пояснюють деякі вчинки та намагаються знайти витоки 
такої поведінки. Вони пояснюють перевагу здорового спілкування у родині 
задля збереження цієї родини в одній оселі. Таким чином, вони намагаються 
скоригувати поведінку людини стосовно відповідальності, батьківства. Тобто, 
це, фактично, нагляд, але і вивільнення людини з місць позбавлення волі під 
наглядом урядової програми.

Людмила Желізняк: Людину добре направляти в певне русло, але мені 
здається, що до цього треба підходити вкрай обережно. Під час корекції люди-
на направляється до психолога примусово. Так, це не місце позбавлення волі, 
не адмінарешт, але людину примушують коригувати свій світогляд, сприйняття 
суспільства і поведінку. Чи завжди це потрібно і наскільки це буде відповідально 
в нашій державі? Я не готова відповісти хоча б через те, що інститут психології 
в нас ще доволі молодий. Це ті спеціалісти, які тільки зараз виходять на рівень 
сприйняття суспільством. Раніше до них соромились звертатися, та й не було 
в нас спеціалістів відповідної категорії. Якщо ж це робити маленькими кроками, 
роз’яснюючи суспільству і пояснюючи всі плюси та мінуси, тоді такі заходи мають 
право на існування.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. Сьогодні в «Гені справедли-
вості» ми говорили з адвокаткою Людмилою Желізняк про насильство в сім’ї. 
Почувайтеся захищеними!

1 Закон України «Про пробацію» було прийнято Верховною Радою України 5 лютого 2015 року та введено 
у дію 28 серпня 2015 року.
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«ПРОти НАСильства» — книга, присвячена протидії 
домашньому насильству
16 квітня 2016 року

Ірина Славінська: У програмі наша традиційна 
п’ятнична рубрика, яка двічі на місяць звучить 
в ефірі – це «Протидія насильству у сім’ї», створена 
за фінансової підтримки уряду Канади. Сьогод-
ні ми будемо говорити про неймовірно цікавий 
проект – це збірка текстів, де докупи зібралися 
українські письменники, психологи, правники. 
Збірка називається «ПРОти НАСильства». У цих 
словах закодовані також два слова – «про», «нас». 
Авторка цього проекту, упорядниця, одна з учас-

ниць – Лариса Денисенко, яка з ведучої «Громадського радіо» перетвориться 
на гостю. Я попрошу на початку розповісти про цей проект, про його ідею, 
а далі ми перейдемо до розмови з нашими гостями. Це Альона Зубченко, 
представниця «Ла Страда – Україна», і Євгенія Кононенко, письменниця.

Лариса Денисенко: Насправді це дуже проста ідея, оскільки вона йшла 
від якоїсь моєї загальної концептуальної ідеї про те, що потрібно виводити 
в публічний простір теми, які вважаються маргінальними. Або обговорюються 
вузьким колом спеціалістів, або людьми, яких ця тема стосується. Проблема 
насильства коріниться в стереотипі, що це – приватна сфера. Але насправді це 
проблема суспільна і вона стосується кожного. Для мене було важливо вигадати 
такий меседж, щоб поєднати різних людей, які займаються цією тематикою. 
На форумі видавців минулого року я проводила круглий стіл, де спробувала 
зібрати адвокатів, які займаються такою практикою, що захищають жінок і 
дітей, постраждалих від насильства в родині. Це також були і авторки – Наталка 
Сняданко, Маріанна Кіяновська, Галина Вдовиченко, які також є авторками 
збірки, яку ми презентуємо. Це була дуже цікава дискусія, дуже нетипова. Вона 
проводилася у львівській кав’ярні. Я побачила, як відвідувачі закладу, які просто 
зайшли випити кави чи з’їсти салат, включаються у нашу бесіду. Очевидно, що суха 
юридична мова не торкає настільки серця, як це може зробити літератор. Ми 
говорили про різні речі – про психологічне насильство над людьми літнього 
віку, над тими, хто має зайву вагу. І в збірці ми намагалися показати шляхи 
виходу. До гарячих ліній «Ла Страда – Україна» може зателефонувати будь-яка 
особа, сусід навіть, і повідомити про відомі йому випадки насильства. Альона 
може розповісти про це детальніше. Стосовно оповідань збірки, пані Євгеніє, 
наскільки було легко або важко знайти цю тематику і розвинути вашу новелу?

Евгенія Кононенко: Важко було виділити, що брати в новелу, а що – ні. 
Дуже багато матеріалу. Взагалі жінки живуть в скупченні наративів. Вони знають 
історії своїх бабусь, тіток, сусідок, і вони навчені такому: якщо боротися, буде 
тільки гірше. Така реальність.

Альона Зубченко: Це проблема нашого суспільства, бо у нас жити в насиль-
стві, жити в цій ситуації – це ніби бути в нормі.
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Ірина Славінська: Більше, ніж половина населення України мала дос-
від домашнього насильства. Я нещодавно бачила таку цифру. Це означає, 
що це – «норма».

Лариса Денисенко: Зважте на те, що це насильство відбувається вдома. 
У нас в гостях нещодавно була адвокатка Галина Федькович, яка робила 
дослідження того, де відбувається насильство. І у 80 % випадків це відбува-
ється у власності жінки, в її ж хаті. Тобто відчуття захисту цим нівелюється. 
Розмивається поняття родини, поняття захисту. «Чому це відбувається зі мною? 
Можливо, я неправильно живу?», – починає думати жінка. Сподіваюся, що ті, 
хто візьме в руки цю збірку, зможе знайти там алгоритми, як діяти, координати 
тих, хто може допомогти.

Ірина Славінська: Що ще є в цій збірці, крім історій?
Альона Зубченко: Дякую, що запросили «Ла Страда – Україна» написати 

фахові коментарі психологів до кожної новели. Бо достукатися до людини можна 
лише через реальні історії, ніякі фахові статті тут не допоможуть. Ми кажемо, 
що психологічне насильство заборонене в родині, і всі скажуть: так, дійсно. 
А коли доходить до реальних речей, ми говоримо, що ставити дитину в куток – 
це силовий метод виховання, і так не можна робити, то люди дивуються, кажуть: 
«Та ні, нас так виховували, це абсолютно нормально». Ця збірка – та книга, де люди 
зможуть побачити себе чи своїх знайомих. У кінці кожної новели є можливість 
прочитати, чому людина потрапила в таку ситуацію, і що робити, куди звертатися. 
Бо це проблема – люди не знають, до кого йти зі своєю бідою, вони зневірені. 
Я дякую, Ларисо, що ви згадали нашу гарячу лінійю. З 1 лютого за підтримки 
Фонду народонаселення ООН наша гаряча лінія запрацювала цілодобово, і 
ми побачили, як проблема збільшується вночі, коли до нас телефонує значно 
більше людей, ніж вдень. Ті люди страждають від таких випадків насильства, 
що хочеться їм сказати, щоб вони схаменулися, а нам кажуть, що «у нас в селі всі 
так живуть». Наприклад, реальна історія. Телефонує нам жінка, що страждає від 
насильства з боку співмешканця. Розповідає, що чоловік скопав їй одного разу 
город, вимагав 200 гривень платні, у неї не було таких грошей, от він і сказав, 
що буде у неї жити. І вже три роки з нею живе, причому любить зловживати 
алкоголем, а потім, коли вип’є, то лупцює її. Насильство – це ганебне явище. 
Треба розуміти, що це суперечить всім правам людини.

Ірина Славінська: Євгеніє, наскільки тема домашнього чи ґендерного 
насильства присутня в сучасній українській літературі? І наскільки важко 
про це писати?

Євгенія Кононенко: Писати було звичайно важко, бо письменник переживає 
це разом зі своїми героями. І є дуже яскраві приклади, як насильство батька 
проти дочки, сексуальні домагання. Є і насильство такого плану, коли чоловік 
використовує матеріальну залежність дружини від себе, може її вдарити, а потім 
подарувати квіти, як у моєму тексті. Взагалі жінка настільки до цього звикає, 
що без нього вже не може, провокує це. Надто глибоко це входить в життя і 
побут. Я спостерігаю таке в родинах свої подруг. У моїй родині такого немає, бо 
була проведена велика особиста робота. Мої батьки постійно лаялися через 
мою голову.
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Ірина Славінська: Як про це писати? Чи існує проблема вокабуляру, добору 
слів, використання мови ненависті?

Євгенія Кононенко: Тут є і питання ненормативної лексики, наскільки 
її потрібно вживати – це одна з проблем літератури. Але є й інші виражальні 
засоби, щоб створити атмосферу жаху й безнадії. У моєму оповіданні жінка 
сповідується подрузі, розповідає про свою долю. Подруга пропонує їй різні 
варіанти, але та не готова їх прийняти: «Ну як я піду до психолога, що ж я буду 
розповідати таке незнайомій людині». І ця історія – вона з мого досвіду, бо зі 
мною перестали спілкуватися деякі подруги, яким я давала поради. Вони чека-
ють, що їх погладять, пожаліють, які вони бідні, а коли їм кажуть, що потрібно 
боротися, то вони до цього не готові. Їм легше цього не робити.

Альона Зубченко: Це страх перед невизначеністю. Люди не знають, 
куди йти. Коли спільна хата, квартира, жінка питає: «Куди я піду з дитиною?». 
Чомусь жінка вважає, що вона має піти й залишити все чоловікові, причому 
піти зі своєї власності. Часто тут відіграє свою роль економічна залежність, чи 
стереотипи, що психолог – це психіатр, який буде примушувати приймати ліки. 
Тут потрібно проводити просвітницьку роботу, казати, що психологи – не пси-
хіатри, що їх допомога потрібна людині, яка від чогось страждає: від насильства 
вдома, чи просто поганого самопочуття в емоційному плані. Людина має сама 
зрозуміти, що їй потрібна допомога, й робити конкретні кроки, а не чекати, 
що її пожаліють і на цьому все закінчиться. Для того ж є і гарячі лінії. Можна 
зателефонувати на анонімні лінії і отримати підтримку психолога, зрозуміти, 
що ця проблема не тільки у неї. Не треба думати, що насильство трапилося 
тільки з цими конкретними жінкою чи чоловіком. Потрібно не боятися звер-
нутися по допомогу.

Лариса Денисенко: Я хочу оголосити авторів збірки: це Євгенія Кононенко, 
Лариса Денисенко, Наталка Сняданко, Софія Андрухович, Юрій Андрухович, 
Юрій Макаров, Артем Чапай, Маріанна Кіяновська, Галина Вдовиченко і Сергій 
Осока. Ці тексти різні, але деякі лінії перетинаються. Проте цінно, що на десять 
авторів у нас 4 чоловіків. До Сергія Осоки я звернулася до одного з перших, 
бо він колись написав історію про сина і вітчима, яка психологічно просто 
мене вбила. А текст Артема Чапая показує, як переживаєш, коли в перший раз 
скоюєш насильство.

Ірина Славінська: Продегустувати збірку «ПРОти НАСильства» можна 
буде на Книжковому арсеналі, що стартує в Києві 20 квітня. Презентація збірки 
відбудеться у неділю, 24 квітня, о 17:00 у Мистецькому арсеналі. Нагадую, в ефірі 
була програма «Протідя насильству у сім’ї», створена за фінансової підтримки 
уряду Канади.
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ЛГБТ-діти часто є потерпілими від насильства, у тому 
числі, домашнього
30 квітня 2016 року

Анастасія Багаліка: У нашому ефірі – спецпроект «Протидія насильству 
в сім’ї», створений завдяки фінансуванню уряду Канади. Але перш, ніж ми перей-
демо до розмови з гостем у студії, пропонуємо вам прослухати матеріал нашої 
кореспондентки з Дніпропетровщини, де відбувається розслідування доволі 
драматичної ситуації. Вона стосується проблеми домашнього насилля. Прийомна 
мати, опікунка, виховували дочок покаранням. Яким – дізнаєтеся зараз.

Репортаж з Дніпропетровщини: «На Дніпропетровщині в садистки 
відібрали прийомних дітей. Мешканка селища міського типу П’ятихатки вихо-
вувала двох дівчаток розпеченим залізом. Про це повідомляє кореспондент 
«Громадського радіо» з Дніпропетровська. З метою так званого «виховання» 
жінка прикладала руки двох прийомних дочок до розжареної конфорки. Після 
тортур опікунка вигнала їх з дому. На ранок дівчаток знайшли правоохоронці. 
Вони ховалися на території промзони. Розповідає речник Дніпропетровської 
поліції Ганна Старчевська: «На долонях дівчат віком 9 і 11 років були виявлені 
опіки. Як пояснили дівчата, їх прийомна мати таким чином покарала їх за те, 
що вони ніби вкрали гроші». Травмовані сестри повертатись до матері кате-
горично відмовились, зараз обидві дівчинки лікуються в опіковому відділенні 
лікарні Кривого Рогу. У дівчат опіки ІІ ступеню. Шкіра на долонях повністю 
облізла, а руки в пухирях, як говорять медики. «Опіки вони отримали вдома, 
в результаті насильницьких дій мами, яка взяла їх під свою опіку. Сліди від 
газової плити залишилися на руках. Шкіряні покрови були здерті», – кажуть 
медики. Жінка, що вчинила садистичні дії, коментарі журналістам не надала, 
зачинилася в будинку. У службі у справах дітей щодо її персони тільки руками 
розводять, говорять, що дівчатка і справді були проблемними, а от мати, яка 
катувала дітей, раніше відрізнялася зразковою поведінкою. У неї є рідні син 
та дочка, а також четверо прийомних. «Она не раскаялась в том, что сделала. 
Она сказала, что таким образом хотела наказать детей. Это были ее слова». 
Відтак усіх прийомних дітей в опікунки відібрали, спілкуватися з ними вона 
більше не матиме права. Адже правоохоронці встановили, що факт знущання з 
малечі в цій родині вже не перший. За катування дітей жінці загрожує тюремний 
строк від двох років позбавлення років. «За даним фактом відкрито кримінальне 
провадження, за статтею 127 Кримінального кодексу України. Це катування. 
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Наразі жінці вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні цього 
злочину та вирішується питання про обрання запобіжного заходу», – каже 
речниця Дніпропетровської поліції. Маргарита Кримова з Дніпропетровська 
для «Громадського радіо».

Анастасія Багаліка: Я нагадаю, що в ефірі спецпроект «Протидія насильству 
в сім’ї» і сьогоднішня тема – насилля щодо ЛГБТ-дітей, тобто дітей або підлітків, 
які відкривають для себе свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. У нашій 
студії ЛГБТ-активіст Тимур Левчук. Доброго вечора, Тимуре! Чи фіксуються 
подібні випадки? Адже тема не є популярною для обговорення в суспільстві.

Тимур Левчук: Так, безперечно, в Україні із цим є проблема – майже 
зовсім не фіксуються такі злочини. Навіть немає такої практики щодо дорос-
лих, не кажучи вже про дітей. Як показує практика, у нас взагалі не вивчають 
питання щодо знущання з дітей у школах і тим більше – вдома. Ця тема – табу і 
нас виховують, що так і має бути. Хоча європейський та американський досвід 
показує, що потрібно працювати зовсім по-іншому у цьому руслі.

Анастасія Багаліка: Що таке «булінг»?
Тимур Левчук: «Булінг» – це термін, який означає знущання з дітей в школі. 

Знущатися можуть через будь-що – зовнішній вигляд, колір волосся, фізичні 
вади, сексуальну орієнтацію. Я сам стикався з цим в школі, оскільки був від-
критим геєм. І що таке булінг, я дізнався на собі. І з цим неможливо боротись. 
Для вчителів це закрита тема, вони не знають, як реагувати. Це жахлива ситуація, 
оскільки діти залишаються сам-на-сам зі своїми проблемами. Немає де шукати 
захисту. Такі підлітки, діти, залишаються самі, наодинці. Їм нема з ким поділитись, 
навіть з друзями, тому що не знають, як ці друзі зреагують. Відповідно, вони 
діляться тільки з онлайн-друзями, яким вони можуть довіряти. Щодо шкіль-
них психологів: ми проводили з батьківською організаціюєю «Терго» тренінг 
для шкільних психологів. І вони говорять, що так, ми розуміємо цю тему, так, 
вона складна. Але ж якщо я скажу такій дитині, що вона нормальна, а завтра 
та розповість батькам, що психолог сказав, що це нормально, то батьки з’їдять 
цю вчительку. Вчителі, психологи кажуть – якщо це буде написано в стандартах 
освіти, тоді нема проблем. А те, чого не написано, вони говорити не будуть. Їм 
не хочеться потім розбиратися з батьками. Батьки в нас теж не дуже, скажімо 
так, прогресивні, вони самі на цій темі не знаються. Тому вчителі бояться, і 
дитина залишається сама.

Анастасія Багаліка: Мені здається, що це все ж таки від вчителя залежить, 
від психолога. Якщо людина в житті гомофоб, то як вона може поводитися з 
підлітком, який зробив coming-out в школі?

Тимур Левчук: У мене була цікава ситуація, коли зі мною в школі відбувся 
outing – мій класний керівник намагалася мене переконати, що в мене це 
пройде. У нас із нею були публічні дискусії. За два роки ми помирились, і вона 
вибачилася. Вона цю тему вивчала, але не кожен вчитель захоче це вивчати.

Анастасія Багаліка: Це ще м’яко, дискусії. Є деякі батьки і вчителі, які 
намагаються переконати, що це – психічна хвороба.

Андрій Сайчук: Можливо, є сенс запровадити тренінги, перевірку для вчи-
теля? Можливо, він недостатньо компетентний як вчитель, якщо не може 
владнати цю проблему?
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Тимур Левчук: Тут подвійна проблема. З одного боку, вчитель може 
підтримати, але з іншого – він боїться батьків. Тому найчастіше з боку вчителя 
бачимо ігнорування цього питання. Зараз відбувається реформування Міносвіти 
і потрібно звертати увагу й на цю проблему, визначитись, як діяти у схожих 
ситуаціях. Проблема «булінгу» – це ж не тільки знущання над ЛГБТ-дітьми. Мова 
йде і, зокрема, про дітей із зони АТО: я впевнений, що ставлення до них не кра-
ще. Є безліч ознак, за якими дітей дискримінують. Компанія U-Report Ukraine 
проводила опитування стосовно булінгу у школах. Приблизно 84 % (близько 
2000 дітей) визнали, що з них знущались у школі. 7 % з них зазнали знущання 
через сексуальну орієнтацію. А якщо врахувати, що ЛГБТ-дітей не так багато, 
то 7 % – це досить високий показник. Якщо ми подивимось на статистику країн 
Європи, то там 70-80 % ЛГБТ-людей говорять, що вони зазнавали знущань у школі.

Андрій Сайчук: Як вчиняти у такій ситуації в Україні?
Тимур Левчук: Насправді, навіть найпрогресивніші країни тільки почина-

ють про це говорити. Маємо приклад Польщі, де розроблено пілотний проект 
на цю тему для дитсадків. Україні теж треба рухатися в цьому напрямку.

Анастасія Багаліка: Яких форм може набувати булінг у школах?
Тимур Левчук: Можу навести власний приклад. Спочатку це словесні 

образи. Потім були недоречні жарти і найжахливіше – вони привселюдні. 
Мене також хотіли побити люди з іншої школи, і вони не знали, що це саме я. 
Просто знали, що в школі є відкритий гей. На вулиці вони підійшли до мене і 
моїх друзів і запитали, хто цей відкритий гей. Мої друзі мене не «здали», ска-
зали, що це все чутки. Мене «пронесло», а когось – ні. І це Київ, столиця, тут 
все набагато простіше. А якщо поїхати в Запоріжжя, Вінницю – що там? У тих 
дітей, які зазнають знущань, просто немає підтримки. У європейських країнах 
розробили відеопроекти, звернення людей, які говорять дітям: «Ні, з вами все 
добре. Ви такі, які є». По-іншому, вони не знали, як говорити на цю тему, бо 
школа – це дуже закритий заклад.

Анастасія Багаліка: Кому потрібно, пояснювати, що бути таким – це нор-
мально? Тим, хто влаштовує coming-out, чи тим, хто спостерігає?

Тимур Левчук: Це важливо пояснювати усім сторонам. Коли ти розумієш 
свою гомосексуальність – тобі дуже складно: ти не розумієш, що з тобою, чому 
всі дивляться на дівчат, а ти на хлопців. Сама людина, яка є гомосексуальною, 
проходить етапи прийняття себе. Часто це дуже болюча тема – не кожен може 
прийняти себе таким, виникає депресія. Деякі люди не сприймають себе до 20, 
25, 30 років. А деякі взагалі так і не сприймають себе, все життя живуть – заво-
дять сім’ї, одружуються, але при тому не відмовляються від гомосексуальних 
контактів. Адже що ми бачимо в Німеччині, країні досить прогресивній і толе-
рантній? Там є ціла аудиторія людей, яким 40-50 років, які нарешті вирішили 
бути чесними із собою. Але який це був шлях? І чи була людина щаслива?

Анастасія Багаліка: Яке ставлення до цього в родинах?
Тимур Левчук: У родинах насильство щодо гомосексуальних дітей – це 

порівняна рідкість. Тому що діти дуже рідко відверті зі своїми батьками. Як 
правило, про це знають всі, крім батьків. І батьки це дуже активно витісняють, 
вони роблять вигляд, ніби нічого не бачать. Тому проблема виникає вже більш 
у підлітковому віці. А батьки навіть для себе не можуть цього зрозуміти. У мене 



Протидія домашньому насильству

425

є знайомий, якому батьки викликали жінку з секс-послуг. А людина після цього 
півроку займалася з психологом, бо для нього це був величезний стрес. І відтоді 
він з батьками не спілкується. Батьки – це одні з найважливіших людей в нашому 
житті. І ми, звичайно, можемо отримувати підтримку від наших однокласників, 
друзів, але коли ми не отримуємо підтримки від батьків, це найбільш страшна річ.

Анастасія Багаліка: Ваші батьки знайшли в собі сили визнати вашу 
орієнтацію?

Тимур Левчук: Ми над цим працюємо. Моя мама це сприймає, але вона 
ще не готова називати речі своїми іменами. Простіше із сестрами, вони легше 
на це реагують. Але мені пощастило. Бо в мене є знайома пара, яка вже тривалий 
час не спілкується з батьками, і не знає, як до цього підступитися.

Анастасія Багаліка: Це правда, що в родинах більш агресивно реагують 
на лесбійок, на дочок? Чи це нав’язаний стереотип?

Тимур Левчук: Мені здається, все якраз навпаки. Агресивніше ставляться 
до геїв. Дівчатам кажуть, що заведеш чоловіка, дітей, і все мине. Це залежить 
від сім’ї.

Анастасія Багаліка: Хто реагує важче – мати чи батько? Я знаю багато історій, 
коли мати так реагує на дочку, що часом це переходить у фізичне насильство.

Тимур Левчук: Все-таки відіграє роль те, що ми живемо в патріархальному 
суспільстві. І чоловік може знайти собі роботу і піти з сім’ї, а дівчині не завжди 
дадуть цю змогу. Тиск на неї набагато більший.

Андрій Сайчук: Наш ефір – це пропагандна толерантності.
Тимур Левчук: Це інформування. Я хотів би додати ще одну річ про батьків. 

Чому батькам найскладніше – тому що це ніби зробити їм coming-out. Бо вони 
бояться сусідів, співробітників, вони вважають, що неправильно виховували 
дитину. Вони бояться суспільного осуду. А коли людина боїться, вона застосовує 
насилля, навіть до тої найріднішої людини, яка в неї є.

Анастасія Багаліка: Дякуємо за розмову. В студії був Тимур Левчук, ЛГБТ-ак-
тивіст. Це була програма в межах проекту «Протидія насильству у сім’ї».
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Як працює гаряча лінія з попередження домашнього 
насильства?
14 травня 2016 року

Андрій Куликов: У нас в студії дуже цікава і корисна 
розмова.

Тетяна Трощинська: І розмова, і цікава та корисна гостя. 
Проект «Протидія насильству в сім’ї» виходить двічі на місяць, 
по п’ятницях.

Андрій Куликов: Проект створений за підтримки уряду 
Канади.

Тетяна Трощинська: У нашій студії координаторка 
гарячої лінії «Ла Страда – Україна» Ольга Краснова. Почнемо з 
номеру гарячої лінії і розповіді про те, що вона собою являє.

Ольга Краснова: Я представляю общественную организацию «Ла Страда – 
Україна». На базе центра работает две национальных горячих линии: линия 
по вопросам предотвращения домашнего насилия, торговли людьми и гендерной 
дискриминации. Параллельно с ней работает национальная детская горячая 
линия по вопросам защиты прав детей. Стоит отметить, что горячая линия 
существует уже с 1997 года. Изначально специалисты консультировали женщин 
по вопросам безопасного выезда за границу, то есть, это была горячая линия 
по вопросам предотвращения торговли женщинами. Со временем горячая линия 
стала развиваться. В 2006 выделили отдельную категорию абонентов – детей. 
И на протяжении 6-ти лет наблюдается тенденция, когда количество звонков 
от детей постепенно увеличивается. Соответственно, в 2013 году возникла 
необходимость разделения этих двух линий.

Андрій Куликов: Назвіть номери ваших гарячих ліній.
Ольга Краснова: 0 800-500-225 или 772 с мобильного – горячая линия защиты 

прав детей. 0 800-500-335 или 386 с мобильного – горячая линия по вопросам 
предотвращения домашнего насилия. Здесь консультируются лица старше 18 лет.

Андрій Куликов: Наскільки зараз зростає кількість дзвінків, якщо зростає? 
Наскільки зростає тому, що зростає насильство? Наскільки зростає тому, що зростає 
ваша відомість і довіра до вас?

Ольга Краснова: Я бы хотела сделать маленькую ремарку – я координатор 
ночной службы консультирования. Нам выпала замечательная возможность 
расширить часы горячей линии. С 1 февраля 2016 года горячая линия работает 
круглосуточно, 7 дней в неделю.

Андрій Куликов: Звідки ви взяли на це гроші?
Ольга Краснова: На это выделили деньги наши доноры – Фонд народонасе-

ления ООН в Украине. И за 3 месяца работы горячей линии в круглосуточном 
режиме к нам поступило около 7-ми тысяч звонков, и это только в рамках ночной 
службы помощи. Статистика же по общим звонкам на горячую линию говорит 
об 11-ти тысячах звонков. Для сравнения в 2015 году общее количество звонков 
составило около 9-ти тысяч. А тут за три месяца. То есть, мы понимаем, что такой 
формат работы актуален, потому что есть определенная специфика консульти-
рования именно в ночное время. Если говорить о гендерном распределении 
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звонящих, то интересно отметить: общая статистика говорит, что женщины звонят 
чаще – 63 %, ночью же количество звонков от мужчин и женщин распределяются 
50/50 %. Это объясняется тем, что вечернее и ночное время больше располагает 
к серьезным разговорам. Людям легче говорить на какие-то важные и, возможно, 
болезненные для себя темы с приходом ночи. Хотелось бы отметить, что на горя-
чей линии работают квалифицированные специалисты, мы предоставляем 
консультации юридического характера, психологического и информационного.

Андрій Куликов: Чи є такі люди, які телефонують для того, щоб просто 
зателефонувати?

Ольга Краснова: Любая телефонная консультация имеет свою специфику 
и отличается от очной. Одно из таких отличий – это то, что есть определенный 
процент абонентов, кто звонит из баловства. Кому-то просто поговорить хочется, 
и мы уважаем каждого абонента.

Тетяна Трощинська: З якими питаннями найбільше звертаються як діти, так 
і ті, кому більше 18-ти?

Ольга Краснова: По вопросам предотвращения домашнего насилия, наи-
большее количество консультаций – информационные, люди интересуются, куда 
можно обратится за помощью в случае факта домашнего насилия, что им нужно 
делать и какие есть социальные учреждения и общественные организации, 
которые могут помочь. На втором месте – юридические вопросы относительно 
развода, раздела имущества и т. д. Наибольшее количество консультация на дет-
ской горячей линии – по поводу межличностных отношений, как с родителями, 
друзьями, так и с противоположным полом.

Андрій Куликов: Скільки дзвінків до вас надходить від жертв агресії, а скіль-
ки – від самих агресорів? Скільки дзвінків від обох, і жертви, і від її агресора?

Ольга Краснова: Большая часть звонков, где-то 98 %, поступает от жертв. Либо 
звонят родственники жертв, подруги, мамы, сестры. Сами жертвы свои проблемы 
иногда замалчивают. Звонков от агрессоров, конечно, меньше, но они есть, и они 
ценны. Также существует стереотип, что от насилия страдают исключительно 
женщины. Это не так – страдают и мужчины от домашнего насилия.

Андрій Куликов: Чоловікові буває важче зателефонувати.
Ольга Краснова: Мужчины чаще звонят ночью.
Андрій Куликов: Буває таке, що вам телефонують, і, скаржачись на акт 

насилля, повідомляють про злочин? Що ви робите в таких випадках?
Ольга Краснова: На горячую линию звонят люди получить психологическую 

поддержку и консультационную. Консультант обязан предоставить человеку 
информацию, что он может сделать, как поступить в той или иной ситуации. 
Принуждать их к каким-то решениям и действиям никто не имеет права. Нередко, 
что первый звонок – это первый шаг на пути к освобождению от оков домаш-
него насилия. Есть ряд абонентов, которые звонят просто поговорить, но они 
не готовы уходить от агрессора или менять ситуацию. Это замкнутый круг. Потому 
что как жертва зависима от агрессора, так и агрессор – от жертвы.

Андрій Куликов: Якщо консультант під час розмови з абонентом розуміє, 
що виникає загроза не тільки здоров’ю жертви, але і її життю? Не виникає потреби 
повідомити правоохоронні органи?
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Ольга Краснова: Есть национальный механизм перенаправления. Мы, 
принимая, звонок, посредством беседы пытаемся склонить жертву к защите 
и ответным действиям. Мы говорим, что человек имеет право обратиться в право-
охранительные органы с заявлением, а если есть телесные повреждения, должна 
быть назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой готовы 
через месяц. Также предоставляем информацию о центрах социальных служб, где 
можно получить помощь. Есть коррекционные программы работы с агрессором. 
Проблема в том, что агрессор тоже должен хотеть решить эту проблему.

Тетяна Трощинська: Є насильство, яке в побутовій культурі ним не є, а є такою 
специфікою спілкування в одній окремій сім’ї – б’ються, потім миряться. Буває 
так, що не всі ваші абоненти розуміють, що йдеться про домашнє насильство?

Ольга Краснова: Есть определенный стереотип в понимании жертвы, 
который мешает ей уйти от агрессора: ну да, бьет, ну, выпивает, но детям нужен 
отец, какой-никакой, поэтому можно потерпеть. Но разве могут быть дети 
счастливыми, когда растут в атмосфере насилия и агрессии? Что лучше? Мы 
пытаемся всячески способствовать тому, чтобы склонить человека к пониманию, 
что это ненормально, и нужно что-то с этим делать. Но, в конце концов, они 
делают выбор и остаются с агрессором. Мы не имеем возможности влиять на это 
или осуждать, мы этот выбор принимаем.

Андрій Куликов: Наскільки проявляється зараз економічне насильство 
в родині, коли відбираються гроші?

Ольга Краснова: Согласно статистике, звонки относительно экономического 
насилия составляют 10-15 % от всех консультаций. Но я бы хотела отметить, что, 
как правило, в семье насилие применяется в комплексе: психологическое-эконо-
мическое, физическое-сексуальное, бывает, что присутствует все вместе. В нашей 
культуре есть стереотип – «супружеский долг», «так надо». Если нет согласия 
одной стороны к вступлению в половые отношения, это уже сексуальное насилие.

Андрій Куликов: Як ваші консультанти це витримують?
Ольга Краснова: Мы заботимся о наших консультантах, которых у нас 

порядка 30-ти человек. С началом работы горячей линии в формате 24/7 мы 
понимали, что нужно расширять штат. Мы отобрали специалистов, обучили 
их на соответствующих тренингах. Потому что каждый консультант, независимо 
от его образования, в любом случае проходит обучение. Мы организовываем 
тренинги, специалисты нашего центра читают темы, объясняют специфику 
работы и консультирования. Для предотвращения возникновения синдрома 
эмоционального профессионального выгорания мы регулярно проводим встречи 
с супервизорами, которые являются психологами, психотерапевтами, для обсу-
ждения крайне сложных звонков, которые оставили след в душе консультанта 
и, возможно, связаны с личными проблемами и чувствами консультанта. Также 
для того, чтобы люди не выгорали, мы составляем определенный график работы – 
человек не консультирует на линии более 4-х часов в день. И они меняются, 
работают как на взрослой, так и на детской линии.

Андрій Куликов: Для роботи з дітьми не потрібна особлива кваліфікація?
Ольга Краснова: Мы проводим тренинги и занятия по повышению квалифика-

ции. Хочу добавить, что мы меняем консультантов на линиях, потому что на детской 
горячей линии количественных звонков гораздо больше, на взрослых же линиях 
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количественно звонков может быть меньше, но разговоры более длительные 
и содержательные.

Тетяна Трощинська: Ви говорили, що є якась окрема специфіка нічного 
консультування. В чому вона полягає?

Ольга Краснова: Звонят не только женщины, но и мужчины, консультант 
должен понимать, что разговор может прерваться в любой момент. На ночное 
время выпадает больше кризисных и экстренных консультаций.

Андрій Куликов: Вже завтра на сайті «Громадського радіо» ви зможете про-
слухати інтерв’ю з координаторкою гарячої лінії служби нічного консультування 
«Ла Страда – Україна» Ольгою Красновою.
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Постраждалі від домашнього насильства більше року 
судяться з кривдником. Історія з Волині
26 травня 2016 року

Лучанка Олена Макарчук з дітьми стала жертвою свого чоловіка-агресора. 
Кілька років поспіль вона терпіла насильство з його боку. Терпець увірвався 
тоді, коли він побив її дочку. Триває суд в цій справі, і жінка сподівається, що її 
чоловік отримає певний термін ув’язнення. Тим часом експерти наголошують, 
що кількість випадків домашнього насильства зростає. Фахівці кажуть про зміни 
в законодавстві та більш відповідальне ставлення до вирішення цих проблем 
усіх структур, які мають відповідні компетенції.

Олені Макарчук чоловік неодноразово погрожував та бив. Про перший 
випадок фізичного насильства жінка згадує так, наче це було вчора: «Перший 
такий прояв фізичного насильства з його боку був, коли дитині, малечі, було 9 
місяців. Перший раз він тоді приставив мені ножа до горла. Свідком була старша 
дочка Анюта. Правда тоді, коли викликали міліцію, оскільки це було вперше, 
дільничний мені сказав, що якщо я напишу про ножа, то його посадять. Я – добра 
душа, садити тоді нікого не хотіла. То мені сказали, краще про ножа не пишіть. 
Напишіть, що він нецензурно виражався, десь там шарпав за руки», – пригадує 
Олена. І каже, що через тиждень це все знову повторилося. У якийсь момент 
безкарність йому розв’язала руки і одного разу він викрав їхнього спільного 
сина з дитсадка: «Вже він від тої безкарності дійшов до того, що забрав дитину, 
викрав з садочка. На мої дзвінки не відповідав. Я чисто інтуїтивно поїхала до його 
матері. Коли прийшла за дитиною, він мене побив у своєї матері. Побив мене 
при ній, хоча в мене дитина була на руках. Мама його, замість того, щоб його 
зупинити, казала: «Побий її добре, щоб вона більше сюди не з’являлася»», – 
пригадує Олена. Цього разу жінці з сином вдалося втекти. І вона відразу пішла 
до міськвідділу поліції.

Суд визнав агресора винним та призначив покарання у вигляді громадських 
робіт. Це трохи стримувало чоловіка в подальшій агресії, але він продовжував 
чинити психологічне насильство. Постійні сварки, агресія по відношенню 
до дочки Олени і в результаті в 2014 році він побив дочку. Дівчинка потрапила 
до лікарні зі струсом мозку, розповідає Олена: «Я бачила в той день, що він вихо-
див, коли ми йшли на тренування з меншою дитиною. Подзвонила старшій, яка 
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лишалась вдома, сказала, що він, можливо, зараз прийде, щоб вона закрилась 
у своїй кімнаті і до нього не виходила. Але трапилося так, що спровокувати її 
було дуже легко (це ж підліток). Він стукав, вона йому не відкрила. Він прийшов 
п’яний, увірвався у кімнату. Він схопив дитину за волосся, бив головою об під-
логу, повиривав волосся. Дочка отримала струс мозку. І ми викликали міліцію».

Справу теж намагалися всіляко закрити. Але допомогла громадськість, 
яку тоді підключили. Також цією історією зацікавилися центральні телеканали, 
що дало свої результати. Інцидент розслідували спочатку. І ось вже більше року 
триває суд. Чоловік-агресор часто в суди не приходить. Бере довідки з лікарні, 
що хворий, і час від часу заходить до них додому: «Ну в принципі, як мені 
кажуть, за його дії має бути покарання за статтею 125 ч. 2 (ред. – ККУ), оскільки 
це рецидив, то, в принципі, вимагають позбавлення волі. Як на це зреагує суд – 
не відомо. Наскільки я знаю, за 125-ю, як мені всі юристи кажуть, було дуже 
мало випадків позбавлення волі. Якщо взагалі такі були», – припускає Олена.

До слова, стаття 125 ч. 2 Кримінального кодексу України 
кваліфікує злочин як умисне легке тілесне пошкодження. 
Таке порушення карається громадськими роботами на строк 
від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправ-
ними роботами на строк до одного року, або арештом 
на строк до шести місяців чи обмеженням волі на строк 
до двох років. Луцький юрист Віктор Вальчук, який пра-
цює в темі протидії домашньому насильству кілька років, 
каже, що найчастіше жертви вже звертаються у випадках 
фізичного насильства. При цьому мало хто взагалі знає 

про психологічне чи економічне, сексуальне насильство. «Самі постраждалі 
від домашнього насильства звертаються лише у випадках вчинення фізичного 
насильства. А згідно із законодавством, визначено чотири види насильства: 
це фізичне, економічне, психологічне і сексуальне. І не можна говорити, 
що вчиняється лише фізичне насильство. Ну, не можна говорити, що бійка, 
побиття – це лише фізичне насильство. Ну, не може побиття одного члена сім’ї 
іншим обійтися без психологічного насильства, тобто без образ, без нецензур-
ної лайки», – стверджує пан Віктор. За словами експерта, сьогодні в Україні є 
непогана законодавча база. Найчастіше насильство кваліфікуються як адміні-
стративне правопорушення. І тема консолідації в роботі між правоохоронним 
органами та соцслужбами є актуальною, аби вирішувати ці питання. Та й всі 
чекають ратифікації Стамбульської конвенції1 в цьому напрямку. Крім того, 
у Верховній Раді є законопроект, за яким передбачено тимчасове вилучення 
кривдника з сім’ї, як це роблять в країнах Європи2.

1 Йдеться про Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству 
та боротьбу із цими явищами, поки що не ратифіковану Україною.
2 Йдеться про терміновий заборонний припис та обмежувальний припис стосовно кривдника, що тепер 
передбачені Законом про «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Терміновий заборонний 
припис може містити зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи, заборону 
на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи та/або заборону в будь-який 
спосіб контактувати з постраждалою особою. Обмежувальним приписом може бути встановлено один чи 
декілька заходів тимчасового обмеження прав кривдника або покладення на нього обов’язків – зокрема, 
заборону перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою, усунення пере-
шкод у користуванні майном, що є об’єктом права спільної/сумісної власності або особистою приватною 
власністю постраждалої особи, обмеження спілкування з постраждалою дитиною, заборону наближатися 
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І про драму Олени Макарчук, і про те, чому найчастіше жінки залишаються 
з кривдниками, пояснює: «Насправді лише одна жінка з тисячі може покинути 
все і починати життя заново. Є безліч реальних причин, чому жінки з дітьми 
залишаються в насильницьких стосунках. Перша – матеріальна залежність від 
кривдника. По-друге, найголовніша причина – це житлове питання. І третя – 
заниження самооцінки жінки через систематичне вчинення насильства. Адже 
коли постійно вчиняється фізичне та психологічне насильство, самооцінка 
жертви просто падає, і вона розуміє, що залежить від цього кривдника», – каже 
Віктор Вальчук.

Важливо додати, що активним у протидії домашньому насильству є Між-
народний жіночий правозахисний центр «Ла Страда – Україна». Щоправда, 
про нього мало знають в регіонах. У центрі «Ла Страда – Україна» вже з 1 лютого 
працює цілодобова лінія підтримки і допомоги. Директорка департаменту зв’яз-
ків з громадськістю центру «Ла Страда – Україна» Альона Зубченко розповідає, 
що отримали за цих три місяці вже близько 8 тисяч дзвінків. «Дзвінків стало в рази 
більше. І ми розуміємо зараз, що людям легше говорити про насильство, про те, 
що відбувається, вночі. Тут це можна пов’язувати з різними факторами. Краще 
говорити з психологами, як саме. Але ми це пов’язуємо з тим, що саме вночі 
або ввечері частіше трапляються випадки насильства. По-друге, коли чоловік 
лягає спати, жінці легше про це говорити. У неї з’являється така можливість. 
Вона може подзвонити, розказати, проконсультуватися, отримати допомогу 
психолога телефоном», – пояснює Альона Зубченко. Вона каже, що часто 
на гарячу лінію телефонують і чоловіки. Це друзі жінок, які постраждали від 
насильства, колеги по роботі, сусіди. Вся інформація анонімна. Однак закон 
зобов’язує повідомляти про випадки щодо насильства над дітьми. Але це ті 
випадки, коли є повна інформація про сім’ю та деталі ситуації. І поки ситуа-
ція така, як вона є, сім’я Олени, яка стала жертвою домашнього насильства, 
бореться за себе та своїх дітей в суді. А всі, хто матиме інформацію та готовий 
попросити про підтримку, можуть звертатися до центру «Ла Страда – Україна» 
за номером 0 800 500 335 (безкоштовні дзвінки зі стаціонарних номерів), 386 
(безкоштовні дзвінки усіх операторів з мобільних). Національна дитяча гаряча 
лінія, куди потрібно телефонувати з приводу жорстокого поводження з дітьми, 
це – 0 800 500 225 (безкоштовний зі стаціонарних і мобільних) або короткий 
номер 772 (безкоштовний Київстар).

Аріна Крапка з Луцька для «Громадського радіо».

на певну відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування 
постраждалою особою тощо.
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Б’є – значить не любить, а вчиняє злочин: експертка 
«Ла Страда – Україна»
28 травня 2016 року

Василь Шандро: Перед тим, як представити нашу гостю, пропонуємо 
прослухати сюжет наших кореспондентів. Це одна з історій, котра теж стане 
предметом обговорення нашого сьогоднішнього ефіру. На жаль, таких історій 
в Україні досить багато.

Репортаж від 26 травня 2016 року
Лучанка Олена Макарчук з дітьми стала жертвою свого чоловіка-агресора. 

Кілька років поспіль вона терпіла насильство з його боку. Терпець увірвався 
тоді, коли він побив її дочку. Триває суд у цій справі, і жінка сподівається, що її 
чоловік отримає певний термін ув’язнення. Тим часом експерти наголошу-
ють, що кількість випадків домашнього насильства зростає. Фахівці кажуть 
про зміни в законодавстві та більш відповідальне ставлення до вирішення 
цих проблем усіх структур, які мають відповідні компетенції. Олені Макарчук 
чоловік неодноразово погрожував та бив її. Про перший випадок фізичного 
насильства жінка згадує так, наче це було вчора: «Перший такий прояв фізичного 
насильства з його боку був, коли дитині, малечі, було 9 місяців. Перший раз він 
тоді приставив мені ножа до горла. Свідком була старша дочка Анюта. Правда 
тоді, коли викликали міліцію, оскільки це було вперше, дільничний мені сказав, 
що якщо я напишу про ножа, то його посадять. Я – добра душа, садити тоді 
нікого не хотіла. То мені сказали, краще про ножа не пишіть. Напишіть, що він 
нецензурно виражався, десь там шарпав за руки», – пригадує Олена. І каже, 
що через тиждень це все знову повторилося. У якийсь момент безкарність 
розв’язала чоловікові руки, і одного разу він викрав їхнього спільного сина з 
дитсадка: «Вже він від тої безкарності дійшов до того, що забрав дитину, викрав 
з садочка. На мої дзвінки не відповідав. Я чисто інтуїтивно поїхала до його 
матері. Коли прийшла за дитиною, він мене побив у своєї матері. Побив мене 
при ній, хоча в мене дитина була на руках. Мама його, замість того, щоб його 
зупинити, казала: «Побий її добре, щоб вона більше сюди не з’являлася»», – 
пригадує Олена. Цього разу жінці із сином вдалося втекти. І вона відразу пішла 
до міськвідділу поліції.

Суд визнав агресора винним та призначив йому покарання у вигляді 
громадських робіт. Це трохи стримувало чоловіка в подальшій агресії, але він 
продовжував здійснювати психологічне насильство. Постійні сварки, агресія 
по відношенню до дочки Олени і в результаті в 2014 році він побив дочку. 
Дівчинка потрапила до лікарні зі струсом мозку, розповідає Олена: «Я бачила 
в той день, що він виходив, коли ми йшли на тренування з меншою дитиною. 
Подзвонила старшій, яка лишалась вдома, сказала, що він, можливо, зараз 
прийде, щоб вона закрилась у своїй кімнаті і до нього не виходила. Але трапи-
лося так, що спровокувати її було дуже легко (це ж підліток). Він стукав, вона 
йому не відкрила. Він прийшов п’яний, увірвався у кімнату. Він схопив дитину 
за волосся, бив головою об підлогу, повиривав волосся. Дочка отримала струс 
мозку. І ми викликали міліцію».
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Справу теж намагалися всіляко закрити. Але допомогла громадськість, 
яку тоді підключили. Також цією історією зацікавилися центральні телеканали, 
що дало свої результати. Інцидент розслідували спочатку. І ось вже більше року 
триває суд. Чоловік-агресор часто в суди не приходить. Бере довідки з лікарні, 
що хворий, і час від часу заходить до них додому: «Ну в принципі, як мені 
кажуть, за його дії має бути покарання за статтею 125 ч. 2 (ред. – ККУ), оскільки 
це рецидив, то, в принципі, вимагають позбавлення волі. Як на це зреагує суд – 
не відомо. Наскільки я знаю, за 125-ю, як мені всі юристи кажуть, було дуже 
мало випадків позбавлення волі. Якщо взагалі такі були», – припускає Олена.

До слова, стаття 125 ч. 2 Кримінального Кодексу України кваліфікує злочин 
як умисне легк, тілесне пошкодження. Таке порушення карається громадськими 
роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними 
роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців чи 
обмеженням волі на строк до двох років. Луцький юрист Віктор Вальчук, який 
працює в темі протидії домашньому насильству кілька років, каже, що най-
частіше жертви вже звертаються у випадках фізичного насильства. При тому 
мало хто взагалі знає про психологічне чи економічне, сексуальне насильство. 
«Самі постраждалі від домашнього насильства звертаються лише у випадках 
вчинення фізичного насильства. А згідно із законодавством, визначено чотири 
види насильства: фізичне, економічне, психологічне і сексуальне. І не можна 
говорити, що вчиняється лише фізичне насильство. Ну, не можна говорити, 
що бійка, побиття – це лише фізичне насильство. Ну, не може побиття одного 
члена сім’ї іншим обійтися без психологічного насильства, тобто без образ, 
без нецензурної лайки», – стверджує пан Віктор. За словами експерта, сьогодні 
в Україні є непогана законодавча база. Найчастіше насильство кваліфікуються 
як адміністративне правопорушення. І тема консолідації в роботі між пра-
воохоронним органами та соцслужбами у тому, аби вирішувати ці питання, 
є актуальною. Та й всі чекають ратифікації Стамбульської конвенції в цьому 
напрямку1. Крім того, у Верховній Раді є законопроект, за яким передбачено 
тимчасове вилучення кривдника з сім’ї, як це роблять в Європі2.

І про драму Олени Макарчук, і про те, чому найчастіше жінки залишаються 
з кривдниками, пояснює: «Насправді лише одна жінка з тисячі може покинути 
все і починати життя заново. Є безліч реальних причин, чому жінки з дітьми 
залишаються в насильницьких стосунках. Перша – матеріальна залежність від 
кривдника. По-друге, найголовніша причина – це житлове питання. І третя – 
заниження самооцінки жінки через систематичне вчинення насильства. Адже 

1 Йдеться про Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству 
та боротьбу із цими явищами, поки що не ратифіковану Україною.
2 Йдеться про терміновий заборонний припис та обмежувальний припис стосовно кривдника, що тепер 
передбачені Законом про «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Терміновий заборонний 
припис може містити зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи, заборону 
на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи та/або заборону в будь-який 
спосіб контактувати з постраждалою особою. Обмежувальним приписом може бути встановлено один чи 
декілька заходів тимчасового обмеження прав кривдника або покладення на нього обов’язків – зокрема, 
заборону перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою, усунення пере-
шкод у користуванні майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності або особистою приватною 
власністю постраждалої особи, обмеження спілкування з постраждалою дитиною, заборону наближатися 
на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвіду-
вання постраждалою особою тощо.
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коли постійно вчиняється фізичне та психологічне насильство, самооцінка 
жертви просто падає, і вона розуміє, що залежить від цього кривдника», – каже 
Віктор Вальчук.

Важливо додати, що активним у протидії домашньому насильству є Між-
народний жіночий правозахисний центр «Ла Страда – Україна». Щоправда, 
про нього мало знають в регіонах. У «Ла Страда – Україна» вже з 1 лютого 
працює цілодобова лінія підтримки і допомоги. Директорка департаменту 
зв’язків з громадськістю центру Альона Зубченко розповідає, що отримали 
за цих три місяці вже близько 8 тисяч дзвінків. «Дзвінків стало в рази більше. 
І ми розуміємо зараз, що людям легше говорити про насильство, про те, 
що відбувається, вночі. Тут це можна пов’язувати з різними факторами. Краще 
говорити з психологами, як саме. Але ми це пов’язуємо з тим, що саме вночі 
або ввечері частіше трапляються випадки насильства. По-друге, коли чоловік 
лягає спати, жінці легше про це говорити. У неї з’являється така можливість. 
Вона може подзвонити, розказати, проконсультуватися, отримати допомогу 
психолога телефоном», – пояснює Альона Зубченко. Вона каже, що часто 
на гарячу лінію телефонують і чоловіки. Це друзі жінок, які постраждали від 
насильства, колеги по роботі, сусіди. Вся інформація анонімна. Однак закон 
зобов’язує повідомляти про випадки щодо насильства над дітьми. Але це ті 
випадки, коли є повна інформація про сім’ю та деталі ситуації. І поки ситуа-
ція така, як вона є, сім’я Олени, яка стала жертвою домашнього насильства, 
бореться за себе та своїх дітей в суді. А всі, хто матиме інформацію та готовий 
попросити про підтримку, можуть звертатися до центру «Ла Страда – Україна» 
за номером 0 800 500 335 (безкоштовні дзвінки зі стаціонарних номерів), 386 
(безкоштовні дзвінки усіх операторів з мобільних). Національна дитяча гаряча 
лінія, куди потрібно телефонувати з приводу жорстокого поводження з дітьми, 
це – 0 800 500 225 (безкоштовний зі стаціонарних і мобільних) або короткий 
номер 772 (безкоштовний Київстар).

Аріна Крапка з Луцька для «Громадського радіо».

Василь Шандро: У нас в студії гостя – Марина Легенька, 
директорка Департаменту правової та соціальної допомоги 
громадської організації «Ла Страда – Україна». Очевидно, 
ви про цю історію чули і поза ефіром. Які ваші коментарі? 
Вирішувати ситуації з насильством в сім’ї в правовий спосіб 
складно. Які є сподівання, що ця справа може вирішитись 
на користь постраждалих?

Марина Легенька: Що ми вкладаємо в поняття – вирі-
шити на користь постраждалих? Треба розмежувати: чи 
то ми говоримо про притягнення до відповідальності 

кривдника, чи то – про відшкодування матеріальних і моральних збитків, 
завданих злочином, оскільки це різні аспекти. Те, що особа може бути притяг-
нута до відповідальності – це, швидше за все, так, але, як говорилося в сюжеті, 
дуже малі шанси того, що це буде термін ув’язнення. Це будуть або громадські 
роботи, або умовний термін ув’язнення. Матеріальні збитки відшкодовуються 
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більш-менш легше. І якщо є документальні підтвердження звернень до лікаря, 
придбання ліків, перебування в медичних закладах, які оплачувалися, то це 
відшкодування встановлюється в судовому порядку просто. Моральні збитки, 
завдані дитині,… тут складно. Суди рідко відшкодовують ці збитки в достатній 
кількості, оскільки потрібна спеціальна експертиза, яка б встановила шкоду, 
що завдана дитині злочином. І тут виникають складнощі, бо коли ми говоримо 
про серйозну моральну шкоду, як наприклад, розбещення малолітніх (156 ст. 
Кримінального кодексу), коли дитині завдана надзвичайно серйозна моральна 
шкода, то такі експертизи тривають і півроку, і 8 місяців. Звичайно, відбудеться 
додаткова травматизація дитини під час цієї експертизи, і дуже часто та сума, 
що встановлюється експертами, не встановлюється судами, а якщо встанов-
люється, то потрібно докласти ще зусиль з боку адвокатів, юристів, виконавчої 
державної служби для того, щоб стягнути це відшкодування з кривдника.

Тетяна Трощинська: При чому це все не має демотивувати людей, які 
готові говорити вголос та заявити в поліцію про насильство?

Марина Легенька: Звичайно, ні. Коли жертва робить перший крок, це 
вже початок вирішення проблеми. І чим більше вона буде мовчати про це, тим 
більше шансів, що ця проблема може засмоктати, як водяний вир. Не повинно 
бути демотивації.

Тетяна Трощинська: Яку соціальну допомогу може надати «Ла 
Страда – Україна»?

Марина Легенька: Усе залежить від потреб постраждалої особи. Це може 
бути і направлення до медичного закладу та оплата медичних послуг, якщо 
такі потрібні. І розміщення жінок, які постраждали, у відповідних притулках.

Тетяна Трощинська: Такі притулки є в Україні?
Марина Легенька: Так, вони є, але їх недостатня кількість. У чотирьох 

регіонах, і надзвичайно великих, як наприклад, Харківська область, цих при-
тулків взагалі немає. У більшості випадків вони розміщені в обласних центрах і 
є недоступними для жінок, які постраждали в селах. Адже жінка не може зали-
шити все господарство і хату, та поїхати в обласний центр, бо після повернення 
вона може застати свій будинок порожнім. Тому для жінок сільської місцевості, 
на жаль, проблема з притулками стоїть вкрай гостро. Також в цих притулках 
можуть бути розміщені жінки відповідно до місця реєстрації. Тобто, якщо жінка 
проживає в Києві, але має реєстрацію в іншому регіоні країни, вона не може 
бути розміщена в київському притулку.

Василь Шандро: В українських сім’ях так склалось, що скривджена особа 
сподівається, що ситуацію можна зам’яти – вибачитись, домовитись – та про-
довжити жити далі, бо є спільні машини, будинки, діти тощо. Чи не є перепоною 
ілюзія, що наступного разу насилля не повториться?

Марина Легенька: У нашому суспільстві є стереотип: «б’є – значить любить». 
Це перший стереотип нашого суспільства. Але я кажу, що б’є – значить не любить, 
а вчиняє злочин. Стереотипи – надзвичайно поширене явище. Ще впливає 
тяжка економічна ситуація та побоювання піти внікуди з дітьми, бо жінка знає, 
що діти в будь-якому випадку – її відповідальність. Хочу зауважити, що до нашо-
го центру звертаються не тільки постраждалі жінки, але й кривдники. Ось ви 
коли кажете, що це крапка, коли жінка звертається – так це не зовсім крапка. 
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Законом передбачено проходження корекційних програм для кривдників. 
Але, на жаль, цей закон не виконується на практиці. Навіть звертаються самі 
кривдники, які хотіли б пройти цю програму, але їх ніхто не направляє, хоча 
направлення на неї є обов’язковим.

Тетяна Трощинська: Чому не виконуються на практиці вимоги закону?
Марина Легенька: Тому що ці програми потребують фінансових та людських 

ресурсів. Така програма передбачає, що з кривдниками працює соціальний 
працівник, психолог, працівник поліції задля стимулювання вироблення в кривд-
ника ненасильницької моделі поведінки. Корекційна програма триває десь 
півроку і має проводитися за направленням дільничного інспектора міліції. 
Кожна особа, яка стає на облік як особа, що вчинила насильство в сім’ї, повинна 
направлятися на проходження цієї корекційної програми. Але, оскільки в нас 
немає людських ресурсів, фінансів, то з цим – біда.

Василь Шандро: Чи можуть ці програми мати позитивну адаптацію?
Марина Легенька: Позитивні приклади є, але їх не так багато, тому що не всі 

особи, які направляються на ці корекційні програми, проходять їх до кінця. 
До кінця доходять лише жінки і діти. Чоловіки – дуже рідко. Зараз йде моніто-
ринг українського законодавства на відповідність Стамбульській конвенції. 
На сьогоднішній день наше законодавство ставить майнові права особи вище, 
ніж немайнові. Це означає, що кривдника ми не можемо вилучити з сім’ї. Він 
має там свою частку власності, і забрати його звідти, хоча б на певний час 
немає можливості. Тоді як, у випадку доведення українського законодавства 
до стандартів Стамбульської конвенції, держава матиме можливість вилучати 
на певний термін кривдника із сім’ї, а не жертву з дітьми забирати невідомо куди.

Василь Шандро: Куди скривдженим в першу чергу потрібно звертатися? 
Як дізнатися про свої права? Як щодо правової освіти?

Марина Легенька: Дуже часто жінки звертаються до нашого центру, не буду-
чи готовими звертатися до поліції. І це потрібно прийняти і зрозуміти. Частіше 
жінка як раз потребує підтримки психолога, а вже в подальшому – звернення 
до поліції. Більше того, зазвичай жінка не ідентифікує себе як постраждалу 
від домашнього насильства. Вона думає, що так і має бути. Особливо це сто-
сується сексуального насильства, коли жінка не звертає уваги на сексуальне 
насильство, вважаючи його шлюбним обов’язком. На жаль, правова освіта 
наших громадян знаходиться на дуже низькому рівні, особливо в цій сфері. 
Жінки не звертаються, бо вважають це «нормальним». Вони розуміють, що щось 
не так, але не вважають, що за це можна нести відповідальність, не вважають 
це проступком.

Василь Шандро: Марина Легенька, директорка Департаменту правової 
та соціальної допомоги громадської організації «Ла Страда – Україна» була 
гостею нашої студії. Це був проект «Протидія насильству у сім’ї», створений 
за підтримки уряду Канади.
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Історія знайденого під Одесою пораненого хлопчика, 
котрий каже, що його била мати
8 червня 2016 року

Хлопчик, якого знайшли перехожі 
у передмісті Одеси, починає говорити. 
Психологи вважають, що він постраж-
дав від домашнього насильства. 
Дитина каже, що її била мати за погану 
поведінку. Хлопчика знайшли о п’ятій 
ранку. Він йшов пішки вздовж дороги. 
У нього на голові та тілі були страшні 
рани, малюк не їв та не пив довгий час. 
Хлопчика одразу доправили до лікарні. 

Лікарі побаченим були шоковані. «Доставлен был в крайне тяжёлом состоянии 
с явлениями обезвоживания. И достаточно значительная потеря массы тела. 
Гемоглобин при поступлении был 38 при норме 120. Вот эти все показатели 
говорят о том, что ребенок не ел, не пил длительное время. И это хронически 
происходило», – розповів лікар-анастезіолог дитячої обласної лікарні Володимир 
Гатцук. Хлопчику на вигляд 3 роки, але він відстає у розвитку. Лише на другу 
добу він почав сміятися, перший день навіть посміхався неохоче. Називає він 
себе Володею, як звуть матір – не пам’ятає. Але у розмові з дитячим психологом 
дав зрозуміти: саме вона його била за погану поведінку. Серед ран – розсічена 
голова та скальпована рана лоба. Лікарі кажуть: враження, що його провезли 
по асфальту обличчям. І тепер хлопець потребує косметичної операції. «Есть 
такой диагноз, правомочный в этой ситуации, это синдром жестокого обра-
щения взрослых с детьми. Конкретно – это издевательства над собственным 
или чужим ребенком», – розповів Володимир Гатцук.

Такі випадки насильства нетипові, кажуть у службі зі справ дітей. Неблагопо-
лучні родини стоять тут на обліку. Серед підопічних служби зниклих дітей поки 
не виявили. Як так сталося, що дитину довели до такого стану – тут не знають. 
Кажуть, що, швидше за все, хлопчика привезли з іншої області. Бо зазвичай 
родичів дитини знаходять у перші кілька днів. У випадку з Володею – вже пішов 
другий тиждень. Швидше за все, хлопця позбулися, коли зрозуміли – забиття 
на тілі дитини страшні. А його вік не дозволяє більше батькам отримувати 
грошову допомогу. Правоохоронці кваліфікували дії кривдників Володі як 
нанесення легких тілесних ушкоджень. Але поки не знайшли батьків – навіть 
покарати нікого. Поки їх шукають, для Володі починають процедуру ідентифі-
кації. Лікарі встановлять його вік за медичними показниками, дадуть йому нове 
прізвище та оформлять документи. За таких умов він буде вважатися сиротою. 
І для нього почнуть процедуру пошуку нових батьків.

«Незначительное время он будет находиться в доме ребенка, потому 
что усыновление будет происходить в судебном порядке. Но потенциальные 
усыновители будут иметь возможность его посещать. И кроме того, ребенку 
необходимо пройти и медицинское обследование, должна быть у нас информа-
ция о полном состоянии его здоровья и реабилитации», – розповіла начальник 
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служби зі справ дітей Світлана Дамаскіна. У таких випадках, як у Володі, до пошуку 
нових батьків ставляться відповідально. Їм надають всі відомості про стан здо-
ров’я дитини. Від них вимагають проходження спеціальних курсів, які зазвичай 
є добровільними. «Те люди, которые в эмоциональном порыве говорят, пишут 
в интернет-изданиях, что они готовы усыновить, должны понимать, что ребенка 
надо усынавливать не из чувства жалости, а к этому прийти и быть готовым. 
А для этого люди проходят и специальные курсы, потому что они принимают 
одно решение на всю оставшуюся жизнь. Опыт отказов усыновителей – тоже 
есть, такой горький опыт», – розповіла начальник служби зі справ дітей Світ-
лана Дамаскіна.

На всі процедури з надання статусу Володі піде щонайменше місяць. 
За цей час його родичі можуть дати про себе знати. Вже кілька родин звер-
нулися до поліції в надії, що Володя – саме їхня загублена дитина. Але поки 
цю інформацію підтвердити не вдалося. Найбільш вірогідною наразі є історія 
про тітку хлопчика. Вона зателефонувала до Одеси та розповіла, що схожого 
малюка рік тому забрала з будинку її брата невістка. У хлопчика була зламана 
рука. Якщо рентген підтвердить цю версію, днями у Володі може з’явитися 
родичка. Проте, чи віддадуть їй загубленого хлопчика, вирішуватимуть поліція 
та служба у справах дітей.

Ганна Снєгіна з Одеси спеціально для «Громадського радіо».
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Притулки для потерпілих від домашнього насильства 
як базовий необхідний стандарт їхнього захисту
11 червня 2016 року

Ірина Славінська: У студії «Громадського радіо» 
Наталя Федорович, директорка Департаменту сімей-
ної ґендерної політики та протидії торгівлі людьми 
Міністерства соціальної політики України. Доброго 
дня, пані Наталю. Будемо говорити на тему домаш-
нього насильства, і почати варто з огляду ситуації й 
по Україні в цілому. Не важко припустити, що актуа-
лізація теми війни призводить до актуалізації теми 
безпеки і, зокрема, безпеки в родині.

Наталя Федорович: Абсолютно точно. Зараз ця 
тема особливо загострюється через те, що ми добре знаємо світовий досвід тих 
країн, в яких відбувалися військові конфлікти, і можемо передбачити, ситуації 
в родинах учасників бойових дій, які поверталися додому, які становитимуть 
проблему. Рівень насильства в них зростав. Розуміючи такий світовий досвід 
і ситуацію в Україні, яка підтверджує це, ми не можемо ігнорувати існування 
цієї проблеми.

Тетяна Трощинська: Чи стежать за динамікою таких випадків, і якщо 
так – хто цим займається?

Наталя Федорович: Міністерство соціальної політики систематично 
збирає інформацію про кількість звернень до органів соціального захисту 
та відповідних служб з приводу фактів насильства. Також органи внутрішніх 
справ, а тепер Нацполіція, веде свій облік. З приводу статистики – тут вона, 
мабуть, не буде дуже показовою. Якщо ми поглянемо на динаміку впродовж 
останніх кількох років – побачимо, що найбільша кількість звернень припа-
дає на 2013 рік. У 2014 році спостерігаємо деякий спад, і ми пояснюємо це 
зовсім не тим, що насильства стало менше. Радше, причиною цього стали 
дві речі. З одного боку, нібито увага мешканців відвернена від цієї проблеми. 
Насправді, це не так. Основна причина в тому, що у квітні 2014 року під час 
перегляду державного бюджету, коли ми перекидали низку статей, видатків 
різних міністерств на військові цілі, було скорочено цілий інститут фахівців із 
соціальної роботи по всій країні. Фактично, з 12 тисяч фахівців залишилась 
четверта частина. Вони залишилися на фінансуванні місцевих бюджетів і тому 
ця причина є дуже банальною.

Ірина Славінська: А де ці люди працювали, в яких інституціях? Яка інсти-
туція була скорочена?

Наталя Федорович: Зокрема, Центр соціальних служб для дітей, сім’ї 
та молоді. Там працювали фахівці з соціальної роботи, і під час скорочення 
видатків державного бюджету 2014 року вони були скорочені. Там, де нам 
вдалося на рівні персональних контактів спілкуватися з керівниками міських, 
районних, обласних рад, і в бюджетах було передбачено фінансування – ці 
фахівці залишилися. Зараз, коли маємо зміни до Закону «Про державний бюджет», 
які набрали чинності з 1 січня 2015 року (згідно з якими видатки на соціальну 
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сферу, зокрема, на функціонування фахівців з соціальної роботи, центрів соці-
альних служб покладаються на місцеві бюджети), це питання є компетенцією 
виключно органів місцевої влади – районних, обласних. Відповідно, завдання 
керівників, депутатів, мешканців зробити все, щоб кошти були передбачені. 
На жаль, керівники міст, мери, керівники рад згадують про соціальні проблеми, 
тільки коли залишається кілька місяців до виборів. Вони роблять дуже прості 
кроки – кидають на КФК 090412 (фахівці знають, про що йде мова) гроші, з яких 
мешканцям виплачують одноразову матеріальну допомогу, купуючи таким чином 
голоси мешканців. А насправді системної соціальної роботи не проводиться. 
Одним із завдань, які ми поставили ще минулого року в процесі підготовки 
законодавства для ратифікації Стамбульської конвенції (а це конвенція Ради 
Європи, спрямована на створення системи з протидії домашньому насильству)1, 
ми не лише готуємо зміни до чинного законодавства, а також працюємо над тим, 
щоб пояснити нашим колегам на місцях те, що їх обов’язком є створення цілої 
системи надання допомоги на місцях. І вона передбачатиме створення спеці-
алізованих притулків для жертв домашнього насильства.

Ірина Славинська: Це щось подібне до шелтерів?
Наталя Федорович: Абсолютно точно. Але світова практика, до якої 

прагне долучитися Україна, вимагає, щоб ці притулки були спеціалізовані, 
тобто виключно для тих, хто потерпає від домашнього насильства. Щоб не було 
там осіб, які перебувають з інших причин. Що відбувається на місцях? Часто-густо 
ми звітуємо про існування притулків, центрів для жінок, дітей. На практиці ж 
на місцевому рівні вони перетворюються на гуртожитки, куди поселяють людей, 
котрі звертаються у зв’язку із відсутністю житла. Маємо факти, коли люди роками 
живуть у таких притулках, що не виконують своїх базових функцій. Якщо ми 
говоримо про спеціалізовані притулки, то кількість місць в них держава (у особі 
місцевої влади) має забезпечити з розрахунку одне місце на 7 тисяч населення.

Ірина Славінська: Це відповідає статистиці того, що ми знаємо про кіль-
кість жертв домашнього насильства? Це теж 1 жертва на 7 тисяч населення?

Наталя Федорович: Складно відповісти на це запитання. Ми можемо 
застосувати просту арифметику: за 2015 рік до органів соціального захисту 
звернулися 103 101 громадян та громадянок з приводу фактів вчинення 
насильства. Але ми розуміємо і маємо бути критичні до цієї статистики, адже 
це не виключний перелік таких фактів. Україна нічим не відрізняється від 
інших країн за кількістю фактів вчинення насильства. Статистика є така сама 
(за результатами досліджень, опитувань громадської думки), як і в інших країнах. 
Тому це стандарт нас зобов’язує, особливо якщо взяти до уваги, що Україна 
визнала, що вона буде виконувати цей стандарт.

Тетяна Трощинська: Ви працюєте з місцевою владою з тим, щоб з’являлася 
довіра і люди могли б звертатися стосовно даної проблеми, та щоб починали 
функціонувати відповідні служби. Наскільки вас чують? Що вже зроблено? 
Тренінги, навчання?

Наталя Федорович: Дослідження, проведене на початку 2015 року спільно із 
одним із проектів Ради Європи, демонструє, що стереотипи про те, що насильство 

1 Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу 
із цими явищами – поки що не ратифікована Україною.
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більше стосується сільської місцевості, аніж міської – не підтвердилися. Не під-
твердилися і стереотипи про те, що насильство більш властиве сім’ям із нижчим 
матеріальним доходом і нижчим рівнем освіти. І про те, що є якісь регіональні 
особливості, коли Західна Україна якась краща – це теж не підтвердилося. 
Абсолютно всі стереотипи спростовано. Ми маємо той самий рівень насильства 
в сім’ях з високим рівнем статків. Єдине, що у сім’ях із високим рівнем доходів 
ще рідше звертаються із подібною проблемою через побоювання нашкодити 
своєму статусу. Ми маємо ситуацію, коли одна із моїх колег, будучи заступником 
голови райдержадміністрації, терпіла вдома страшенне насильство з боку 
свого чоловіка. На щастя, їй вистачило мужності після кількох років знущань 
сказати «досить». Розлучення тривало дуже довго і важко, але зараз ця жінка 
щаслива і вільна. Таких фактів маємо дуже багато. Тому стереотипи – це казки. 
Я погоджуюся з тим, що якісна робота є в різних регіонах країни, як в містах, 
так і на рівні районів – все залежить від людей та їх бажання створювати такі 
структури. Якщо хтось говорить про нестачу на це коштів, зокрема, у містах – 
не повірю взагалі. Мій особистий аналіз бюджетних надходжень за минулий 
рік свідчить про те, що бюджети усіх міст та обласних центрів були профіцит-
ними – перевиконувалися. А це означає, що кошти, які не були прораховані під 
видатки, могли бути перескеровані під соціальні цілі, а не під якісь інші речі, як 
наприклад, ремонт доріг, як це зазвичай буває. Я не говорю, що це непотріб-
не. Але ми маємо розуміти, що людина в депресивному стані ніколи не буде 
щасливою і не буде якісним працівником, де б вона не працювала. Мій аналіз 
також свідчить про те, що ціла низка місцевих громад мають достатній дохід. Бо, 
наприклад, знаємо, що збір на автозаправочні станції, який раніше не залишав-
ся на місцевому рівні, зараз залишається в місцевому бюджеті. Це приносить 
немалі доходи, і дозволяє витрачати їх не лише на житлово-комунальну сферу, 
але й на соціальну. Це є обов’язок. І тому ми будемо не рекомендувати місцевій 
владі створити притулки, а будемо цього вимагати. Чиновники повинні розу-
міти, що вони нестимуть відповідальність, якщо не створять на місцях систему 
захисту. Бо, на щастя, Конституцію України ніхто не відміняв. І ми зобов’язані 
у процесі реформи децентралізації не погіршити становище громадян. Нам 
не важливо – чи притулок, чи центр соціальної служби, чи працівники соціальної 
служби будуть працювати згідно зі штатним розкладом, чи їх візьме на роботу 
сільрада – не важливо. Важливо, що має надаватися послуга, і має надаватися 
вона на рівні громад – від найнижчої до найвищої.

Ірина Славінська: Що ми знаємо стосовно ситуації на Донбасі?
Наталя Федорович: Згідно з офіційними даними органів соціального 

захисту, за 2015 рік на території Донецької області зафіксовано 4379 звер-
нень з приводу фактів вчинення насильства у сім’ї. З них стосовно дітей – 62, 
жінок – 4033, чоловіків – 284. У Луганській області 622 факти: 15 стосовно дітей, 
530 – щодо жінок, 77 – стосовно чоловіків. Очевидно, тут є багато точок для роз-
думів. Для порівняння візьмемо дві інші області: Миколаївську та Херсонську. 
У даному випадку розбіжностей небагато, однак вони все ж є. Наприклад, 
по дітях: у Херсонській області маємо 31 звернення, у Миколаївській – лише два. 
Чому порівнюємо ці дві області? Тому що чисельно, за структурою населення 
вони приблизно однакові. Відсутність звернень не говорить про відсутність 
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фактів насильства. Робота на випередження домашнього насильства – є також 
невід’ємною складовою роботи усіх служб, що причетні до вирішення цього 
питання. Мені важко коментувати ситуацію в зоні, неконтрольованій Україною, 
але цифри, які я навела, говорять самі за себе. Ми вдячні нашим колегам з 
Донецької та Луганської областей, вони працюють в дуже складних умовах.

Тетяна Трощинська: Якщо говорити про профілактику, про ті конкретні 
речі, що можуть допомогти людям зараз – що це може бути?

Наталя Федорович: Після скорочення фахівців із соціальної роботи ми 
розуміли, що ситуація дуже серйозна. На одному з форумів, присвяченому 
проблемі жінок, звернулися до міжнародних організацій з проханням допо-
могти реагувати на подібні випадки. Фонд народонаселення ООН у співпраці 
з Міністерством соціальної політики та соціальними службами п’яти областей 
(Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької) створили 
21 мобільну бригаду, які виїжджають на факти реагування на насильство. Цікава 
статистика: з 1 листопада, відколи вони почали функціонувати, до 1 червня 
маємо 5726 виїздів. Лише 71 % тих, хто звертався, погоджувалися на обробку 
персональних даних. Тобто решта 29 % побоюються того, що їх особисті дані 
буде зафіксовано. Із загальної кількості виїздів у 87 % по допомогу зверталися 
жінки, у 13 % випадків – чоловіки. З приводу емоційного стану клієнтів під час 
першої розмови: на початку інтерв’ю лише 20 % поводилися дуже спокійно, 
по його завершенні – 84 %. Це говорить про те, що спілкування дуже потрібне. 
І коли люди відчувають якісну допомогу, вони починають довіряти. 17 % опиту-
ваних на початку інтерв’ю були дуже налякані, 34 % – сумні, 32 % – неспокійні, 
13 % – роздратовані. Тобто, психологічна допомога дуже важлива. По завер-
шенні бесіди статистика демонструвала значний спад. Ці мобільні бригади 
дуже потрібні й ефективні. У ситуації, коли немає достатньої кількості фахівців, 
притулків – така швидка реакція дуже потрібна. Наразі вже відбулися засідання 
двох робочих груп, щоб опрацювати положення про роботу мобільних бригад 
і запропонувати такий механізм нашим колегам у всіх регіонах України.
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У Дружківці працює центр, що служить прихистком для 
постраждалих від насильства жінок
16 червня 2016 року

Надати хоча б тимчасовий прихисток жін-
кам, які потерпають від домашнього насильства 
покликаний Донецький обласний центр соці-
ально-психологічної допомоги. У жовтні 2015 
року він відновив свою роботу у Дружківці. З 
того часу тут врятувалися від побиття чоловіка 
близько 70 жінок з маленькими дітьми з різних 
куточків регіону. Приходили вдень, вночі, із 
синцями і навіть зламаними ребрами. «Був 
недавно випадок, коли з Костянтинівського 
району до нас привезли жінку, вона була просто 
чорна вся: синці під очима, по всьому тілу, в неї 
була черепно-мозкова травма, були зламані 
ребра. Ми сюди викликали лікаря», – говорить 

директор центру Ірина Дьоміна. Вікторія давно терпіла побиття чоловіка, поки 
з дворічним сином втекла від нього.

«У мене в родині були проблеми, чоловік бив, ображав. Звернулися до цен-
тру. Нам тут добре допомогли – і морально, і фізично, і психологічну допомогу 
надали», – згадує Вікторія. Вона приїхала з іншого міста, не каже з якого, аби 
чоловік не знайшов їх. Тут прожила три місяці, знайшла тимчасове житло і 
влаштувалася на роботу у цей же центр прибиральницею.

Вже скоро два місяці як втекла з Вугледара від двох братів 36-річна Оксана. 
Жінка працювала у колгоспі, заробляла гроші, брати відбирали їх, пропивали 
і били сестру. Додому Оксана хоче повернутися, але коли там буде безпеч-
но. «Брати били, нап’ються – і починають знущатися. Я працювала, а вони 
не хотіли, гроші забирали, досі плече болить, не можу руку підняти. Меншого 
брата посадили, старший залишився ще. Мені сказали, що поки я тут, і його 
заберуть», – ділиться Оксана.

Найголовніше, що потрібно у центрі, – дати спокій жінкам і дітям, які 
постраждали від насильства у родині. А вже потім намагатися шукати причину 
і вихід. А ще не замовчувати таке, бо насправді фактів насильства набагато 
більше, ніж тут відвідувачів. Просто жінки не готові виносити сміття з хати. І 
продовжують терпіти побої та знущання вдома. «Багато причин на це – і дитина 
спільна (не хочеться залишати дитину без батька), і соромно перед близькими, 
родичами, знайомими, друзями. Це менталітет, я так вважаю. Не можна замовчу-
вати це. Це таке сміття, яке треба виносити з дому. Не можна залишати людину 
один на один з цим», – наголошує Світлана Іванова, соціальний педагог центру.

Наразі у Донецькому обласному центрі соціально-психологічної допомоги 
перебуває двадцять одна людина, з них шестеро дітей віком від 9 місяців до 13 
років. Також є родина переселенців з трьома дітьми з Іловайська (їх будинок 
розбомбили), але це виняток, бо з переселенцями тут не працюють зазвичай. 
Усі отримувачі послуг забезпечені дахом над головою та набором харчів, з яких 
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можуть самі приготувати собі поїсти. На черзі – заселення ще нових родин з 
Краматорська, Вугледару та Костянтинівки. Для них вже приготували кімнати. 
До речі, центр знаходиться у колишньому дружківському інтернаті, тож класні 
кімнати тепер стали фактично спальнями для постраждалих жінок та дітей.

Наталя Поколенко з Донеччини для «Громадського радіо».
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Поставити дитину в куток – теж насильство. Як 
розпізнати домашнє насильство над дітьми?
25 червня 2016 року

Наталя Соколенко: Ми продовжуємо нашу постійну 
рубрику, яка називається «Протидія насильству у сім’ї». 
Ця програма створюється за фінансової підтримки уряду 
Канади. Сьогодні у нас в гостях Альона Кривуляк, вона 
є координаторкою національної дитячої гарячої лінії з 
попередження насильства, згодом ми назвемо номер цієї 
лінії. Ми будемо говорити про те, що корисно знати дітям 
про насильство в сім’ї і про те, що корисно знати дорослим 
про насильство над дітьми. Напевно, у різних поколінь свої 
уявлення про те, що є насильством, а що – «правильним 

вихованням». Є якась шкала чи методика визначення, де проходить межа 
насильства й виховання?

Альона Кривуляк: У нашому суспільстві склався такий стереотип, що насиль-
ством вважається тільки фізичне насильство: побиття, коли видимими є травми, 
синці. Усе інше – методи виховання. На превеликий жаль, у багатьох батьків 
таке бачення: головне, що я не б’ю. Поставити в куток, крик, погрози – це 
теж насильство. Все те, що принижує гідність дитини, все те, що впливає на її 
психологічне, емоційне і фізичне здоров’я – є насильством. Досить складно 
розмежовувати поняття «психологічне насильство», «економічне насильство», 
тому що всі звикли, що насильство має бути тільки видимим. Синець – це 
насильство, а якщо накричали, пригрозили – це не насильство. Дійсно, все це 
йде з покоління в покоління, адже ми виховуємо дітей так, як виховували нас.

Андрій Куликов: Може, для того, аби більшій кількості людей було зрозу-
міло, вживати інший термін? Як-от, примушування чи позбавлення?

Альона Кривуляк: Це більше законодавчі терміни і, дійсно, багато хто в них 
не орієнтується.

Андрій Куликов: Куди дзвонити дітям або тим, хто побачив насильство 
над дітьми?

Альона Кривуляк: В Україні функціонує Національна дитяча гаряча лінія. 
Вона працює по буднях – з 12 до 20 години, в суботу з 12 до 16. Її номер – 0 800 
500 225 – безкоштовний з мобільних та стаціонарних телефонів. До того ж, є 
короткий номер 772, який є безкоштовним для абонентів «Київстар».

Наталя Соколенко: Туди телефонують діти?
Альона Кривуляк: За цей рік ми прийняли понад 23 тисячі звернень, 94 % 

з яких – звернення від дітей. Решта – звернення дорослих, але за дитячими 
запитами.

Наталя Соколенко: На що скаржаться діти? Чи можна це виділити в категорії?
Альона Кривуляк: Роками спостерігаємо три топові категорії – запит сто-

совно психологічного здоров’я дітей, запити щодо їх прав та інформації, куди 
дитина у разі чого може звернутися; третє – запити щодо статевого виховання. 
Категорія стосовно жорстокого ставлення до дитини, вчинення насильства 
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над нею також має багато звернень. Насправді, якщо говорити у відсотках – це 
невеликий показник (5 %), але якщо перевести в цифри – понад 1000 звернень.

Наталя Соколенко: Що робити дітям, які відчувають, що над ними вчиняють 
насильство, але не наважуються поскаржитися на батьків?

Альона Кривуляк: Зателефонувати можна завжди, тим паче, що лінія є абсо-
лютно анонімною, конфіденційною. Ми не будемо потім телефонувати батькам. 
Ба більше – там працюють спеціалісти, які знаються на тому, що є насильством, 
а що ним не є. Адже якщо на лінію звертаються із тим, що батьки не хочуть 
купити шостий iPhone, – звісно, це не є насиллям. Але якщо дзвонить дитина 
і каже, що батько пиячить і б’є матір, а іноді і її – то це вже інша консультація.

Андрій Куликов: Ті, хто надають консультації, мають дітей?
Альона Кривуляк: Так, звісно.
Андрій Куликов: Це є обов’язковою умовою?
Альона Кривуляк: Це не є принциповою умовою, але більшість консуль-

тантів мають дітей.
Андрій Куликов: Скільки за статистикою дітей скаржиться на братів чи 

сестер?
Альона Кривуляк: Знову ж таки, у нашому суспільстві створився стереотип, 

що насильство вчиняють тільки батьки. Насправді, дуже багато звернень від 
діток молодшого шкільного віку із запитами щодо насильства стосовно них 
з боку їх старших братів або ж сестер. У деяких випадках це побиття, тягання 
за волосся, вживання неприємних слів, примус молодшої дитини виконувати 
хатню роботу замість старшої.

Андрій Куликов: Технічне питання: коли перестаємо вживати термін 
«дитина»?

Альона Кривуляк: Дитина – особа від народження до 18 років.
Андрій Куликов: У свідомості більшості з нас діти 16-ти, 17-ти, 18-ти 

років – це вже не дитина. Як ви пояснюєте іншим людям, що це все ще діти?
Альона Кривуляк: Принаймні так є згідно із законодавством1. Інколи, 

коли ми консультуємо батьків, які скаржаться на те, що не можуть із сином-під-
літком чи дочкою-підлітком знайти спільної мови, – досить складно буває їм 
пояснити, що вони ще діти.

Андрій Куликов: Про які випадки ставлення до себе дітям легше розпо-
вісти, а про які – важче?

Альона Кривуляк: Дітям легше розповідати про ситуації, коли стався 
конфлікт між однолітками. Це називається терміном «булінг» – коли дитину 
в школі ображають її однолітки. Так само, дітям легше розповісти, коли вони самі 
бачать насильство – чи то серед інших дітей, чи то від батьків. Але те, що сто-
сується фізичного і сексуального насильства по відношенню до них самих – це 
найскладніші консультації. Згідно із законодавством нашої держави2, існує 
чотири види насильства: психологічне, фізичне, економічне та сексуальне. Ми 

1 Конвенція з прав дитини визначає дитину як людську істоту, що не досягла віку вісімнадцяти років. Але 
пріоритет у цій сфері залишається за національними законодавствами. У Сімейному кодексі України вказано, 
що правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття, і відповідно неповнолітньою вважається 
дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, малолітньою вважається дитина до досягнення нею 
чотирнадцяти років.
2 Див. Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству».
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спостерігаємо на нашій гарячій лінії, що за характером звернення дуже рідко 
представлений тільки один вид насильства. Зазвичай, це поєднання кількох 
видів. Комплексне насильство.

Наталя Соколенко: Я нагадаю номер національної дитячої гарячої лінії: 0 
800 500 225. У студії координаторка цієї гарячої лінії Альона Кривуляк. Альоно, 
давайте змоделюємо ситуацію. Я – дитина, дзвоню зі скаргою на те, що старші 
сестричка із братиком змушують мене мити посуд. Якщо я не слухаюсь, ставлять 
мене в куток. Що робити, як діяти в такій ситуації?

Альона Кривуляк: Спочатку треба з’ясувати, чи справляється дитина 
сама із ситуацією, чи, можливо, вже зверталася із нею до батьків. Якщо батьки 
не знають про дану проблему, ми рекомендуємо їм про це розповісти. Якщо ж 
вони знають, але ніяк не реагують, то ми говоримо, що дитина може самостійно 
домовитися із своїми братиками чи сестричками, встановити якийсь графік 
того, хто й коли має прибирати в будинку. Якщо ж ні – в сім’ї є інші дорослі, 
до яких можна звернутися із проблемою.

Наталя Соколенко: Якщо хтось із батьків пиячить і простягає руки до дити-
ни – що тоді робити?

Альона Кривуляк: На превеликий жаль, таких ситуацій є дуже багато. 
У таких випадках ми від нашої організації абсолютно анонімно можемо звер-
нутися до служби у справах дітей, яка працює на місці, де проживає дитина, 
й розповісти у листі всю цю інформацію. Служба має зібрати комісію, аби 
перевірити цю сім’ю й надати нам відповідь, чи підтвердилася ця інформація.

Андрій Куликов: Насильство не виникає у безповітряному просторі. 
Наведіть межі, що таке сім’я, де вона закінчується. Де припиняється опікування 
дитиною у сім’ї?

Альона Кривуляк: Сім’я – це ті особи, які проживають з дитиною. Це, як 
правило, мама, тато і брати чи сестри.

Андрій Куликов: Тобто якщо батько або мати не проживають разом з 
дітьми, і вчиняють проти дітей насильницькі дії – це вже не є насильством у сім’ї?

Альона Кривуляк: Це не є насильством у сім’ї, але це є жорстоке пово-
дження з дитиною або загроза його вчинення.

Андрій Куликов: Розкажіть, в чому полягають ваші функції?
Альона Кривуляк: Консультування на дитячій гарячій лінії, бо неможливо 

координувати роботу лінії, якщо не знаєш її зсередини. Підрахунки статистичної 
інформації, аналітика.

Наталя Соколенко: Чи знайомі ви з діяльністю подібних організацій 
закордоном? На що там скаржаться діти?

Альона Кривуляк: Насправді наша національна дитяча гаряча лінія є 
членом Міжнародної організації дитячих телефонів довіри. Звичайно, ми 
контактуємо з іншими гарячими лініями. Ми дізнаємося, які актуальні запити 
у них. В інших країнах питання насильства стосовно дитини не стоїть настільки 
гостро, як в Україні. Наприклад, якщо у них воно стояло досить гостро ще років 
5-7 тому, то зараз воно стоїть дуже гостро у нас.

Наталя Соколенко: Наприклад, у яких країнах?
Альона Кривуляк: Нідерланди, Польща, США.
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Наталя Соколенко: Дозвольте, я розповім історію про Нідерланди, але 
не про насильство, а про те, як там ставляться до прав маленької дитини. Мені 
розповідала родичка: коли вони якось виїхали великою компанією на маши-
нах на пікнік, але дорогою раптом зупинилися і всі розверрнулися, поїхали 
назад. На питання моєї родички, що трапилося, їй відповіли, що вдома дитина 
залишила іграшку. Тобто це було підставою, щоб всі розвернулися – бо іграшка 
для дитини на пікніку так само важлива, як для дорослої людини шампури, 
за якими, в разі необхідності, вона б неодмінно повернулася.

Андрій Куликов: Наскільки частими є дзвінки із запитами дорослих 
стосовно вчиненого до них насильства з боку дітей?

Альона Кривуляк: Такі ситуації також бувають. Якщо говорити про дитину, 
тобто особу до 18 років, зазвичай телефонують мами, які скаржаться на насиль-
ство з боку своїх синів-підлітків, кому вже 15, 16, 17 років. Це дуже складний 
вік, адже дитина не знає, як виявляти свої емоції, як діяти в тому чи іншому 
середовищі. Іноді так буває, що вона не тільки кричить, але і вчиняє побиття.

Андрій Куликов: Як часто вам телефонують люди, які кажуть, що не можуть 
стриматися, просять допомоги?

Альона Кривуляк: Таких дзвінків небагато, але тим не менше, вони є. 
Зазвичай, телефонують чоловіки, батьки діток, які розуміють, що це неправильно, 
що від крику та побиття ситуація не поліпшиться, але іншого виходу не бачать.

Андрій Куликов: Розкажіть, будь ласка, про свій дуже вдалий чи невдалий 
приклад консультації на гарячій лінії.

Альона Кривуляк: Стосовно невдалих випадків – дуже часто ми зверта-
ємося до служби у справах дітей з інформацією про насильство над дитиною 
в сім’ї, а вони не хочуть на неї реагувати. Тому ми просимо дітей передзвонити 
й повідомити, чи приходив хтось, чи ні. Були такі випадки, коли служби не реа-
гували. А те, що стосується хороших дзвінків, пам’ятаю дзвінок від п’ятирічної 
дівчинки, яка хворіла на вітрянку й залишилась сама вдома. Вона телефонувала, 
бо їй було дуже сумно, вона була сама.

Андрій Куликов: Гостею студії була Альона Кривуляк, координаторка 
Національної дитячої гарячої лінії.
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Як збройний конфлікт на Сході України позначається на 
ситуації з домашнім насильством
9 липня 2016 року

Тетяна Трощинська: Ми починаємо, як і кожної другої 
п’ятниці, програму «Протидія насильству у сім’ї», яка створена 
за фінансової допомоги уряду Канади. Сьогодні погово-
римо про те, як позначається на ситуації із насильством 
у сім’ї збройний конфлікт в Україні. У нашій студії воєнний 
психолог Андрій Козінчук. Доброго вечора! За вашими 
спостереженнями, людини, яка працює з постраждалими, з 
бійцями, чи позначається і як збройний конфлікт на ситуації 
насильства в сім’ї?

Андрій Козінчук: Обов’язково. Наслідки війни пере-
носяться і на сім’ю. Як правило, відбувається порушення комунікації – люди 
не розуміють один одного. Стандартна ситуація, коли ветеран повертається, 
а його начебто не розуміють, сім’ї дуже важко: йшов на війну чоловіком, а повер-
нувся солдатом. Через це може статися насильство в сім’ї. Наведу як приклад 
іноземний досвід. Раніше в Югославії (мова йде зараз про її частину – Боснію) 
протягом 14-ти років питанням насильства в сім’ї не займалися. І це доросло 
до трагедії. Зараз у них передовий досвід розв’язання проблем насильства 
саме в сім’ях ветеранів.

Тетяна Трощинська: Тобто 14 років провалу, а потім ця проблема стала 
настільки помітною?

Андрій Козінчук: Вона виходила назовні. Якщо ми будемо байдужими 
та не станемо з цим працювати, то в нас теж таке може бути. Добре, що є інший 
досвід, яким ми можемо користуватися. Ця тема є дуже важливою та актуальною.

Тетяна Трощинська: Про що можна сказати про цей досвід, чим може 
послуговуватися суспільство?

Андрій Козінчук: Боснійський досвід говорить: навіть якщо ви будете 
байдужими до цієї теми, вона все одно вас зачепить. Більшість сімейного 
насилля йде саме через порушення та відсутність комунікації, тобто члени сім’ї 
абстрагуються один від одного. Важливу роль відіграє національна менталь-
ність – жінки звикли терпіти насильство, переживають за свій вік. Це абсолютно 
реальні приклади, які дратують цивілізований світ – тобто немає ніякої гідності. 
Ми, фахівці, зі свого боку проводимо психоедукацію – просвітницькі заходи, 
на яких розповідаємо про насильство. Не всі жінки знають, що таке насильство, 
що існує не лише фізичне, а й фінансове насильство, або коли чоловік не хоче 
спілкуватися з дружиною. Це психологічний тиск. Коли жінки в цьому розби-
раються, їм легше цьому протистояти. А в XXI столітті у нас, нарешті, з’явилося 
насильство з боку жінок.

Василь Шандро: Військових чи в принципі?
Андрій Козінчук: Військові жінки – це розмова не на одну годину. У вій-

ськових жінок, ветеранів, які повертаються, виявляються інші травми. У них 
присутнє невизнання. Повернувшись з війни, жінка одягає платтячко, її подвигів 
не видно, хоча хотілося б. А це має інші наслідки.
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Тетяна Трощинська: У жінок, які повернулись з війни, є відчуття, 
що їх не визнає суспільство через відсутність військової форми. Тобто чоловіки, 
які ходять в камуфляжі, показують, що вони з війни.

Андрій Козінчук: Так. І цим зловживають.
Тетяна Трощинська: А якщо він не з війни, а прикидається?
Андрій Козінчук: Таке буває, але ветерани їх одразу ловлять. Не треба 

навіть спілкуватися про військову службу. Погляд ветеранів, наче сканує. 
А у жінок інші проблеми. Є категорія жінок, які були на війні, а їх чоловіки 
залишалися на мирній території. Це не означає, що після повернення додому 
жінка почне знущатися з чоловіка, але якісь речі, пов’язані з порушенням 
комунікації, можуть виникати.

Василь Шандро: З чим пов’язане порушення комунікації?
Андрій Козінчук: Наведу приклади. Коли ветеран йде на війну, він має свою 

особисту систему цінностей – сім’я, родина (особливо в нашій ментальності). 
Коли він повертається, його система цінностей дещо змінюється. Він прагне 
вижити, бо на війні сім’я не має такого значення (особливо під час бойових дій). 
Там важливо вижити. Потім сімейні цінності повертаються. Але в період від 1 
до 3 місяців у дружини лишились незмінні цінності (сім’я). Заглянемо в історію: 
коли чоловіки валили мамонтів, вони об’єднувались в когорти, а жінки в той час 
тримали вогнище та виховували дітей. Чоловік, коли повертався з полювання, 
вважався воїном. І тому тут дуже розходяться їхні цінності.

Тетяна Трощинська: А жінка, яка повертається, теж воїн?
Андрій Козінчук: Вона також воїн, але має потяг до сім’ї. Але сім’я трохи 

видозмінюється. Для неї сім’я стає трохи іншою. Чоловік-бізнесмен в дорогих 
окулярах більше їй не цікавий, їй потрібна мужня людина. Чоловік, який воює – 
це нормально, жінка, яка прагне сім’ї – теж. Для того, щоб вони подолали кризу 
зміни системи цінностей, їм необхідно знати про такі речі.

Тетяна Трощинська: І поговорити?
Андрій Козінчук: Так, поговорити, дати час і простір, шанс на те, що можуть 

існувати інші стандарти, бути чесними один з одним. «Мене не влаштовують оці 
твої війни за Україну. Я виходила заміж за бізнесмена, ти мені обіцяв 3 тисячі 
доларів на місяць, соболя, шкоду-фабіа жовтого кольору». А він повернувся з 
війни і каже: «Це не головне, головне – це Україна, я хочу, щоб мої діти жили 
в іншій ситуації». Якщо погляди не збігаються, то краще розлучатися.

Тетяна Трощинська: Тобто не завжди треба зберігати сім’ю?
Андрій Козінчук: З точки зору інституту шлюбу і держави – ні, завжди 

треба зберігати сім’ю. З точки зору психології – так. З професійного досвіду, 
я знаю, що деяким чоловікам після розлучення стає легше дихати. Жінкам 
це дається важче, навіть якщо вона була ініціатором. Психологічно, для неї 
шлюб – це захист від саблезубого тигра.

Тетяна Трощинська: А якщо цим саблезубим тигром є чоловік?
Андрій Козінчук: Навіть в таких випадках жінка страждає більше. Найгір-

ше – коли вона цього не показує.
Тетяна Трощинська: Суспільство тисне?
Андрій Козінчук: Ні, це психологічне. Сприйняття шлюбу для жінки і 

чоловіка абсолютно різне. Але людина може до всього пристосуватися.
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Тетяна Трощинська: Якщо обидві сторони хочуть зберегти сім’ю, не маючи 
комунікації?

Андрій Козінчук: Це найпоширеніший варіант. Звернуся одразу до жінок – 
дайте час і простір чоловікам, не допитуйтесь фразами: «Ти мене не любиш, бо 
часто вбивав?». Це безглузде запитання.

Тетяна Трощинська: Це питають?
Андрій Козінчук: Так. Фантазія жінок необмежена. Треба поважати, що чоло-

вік обрав саме такий стиль, що він не ховався, пішов на війну. Треба дізнаватись, 
про що чоловік переживає. А ще краще – звернутися до сімейного психолога, 
кризового психолога чи до людини, якій ви довіряєте.

Василь Шандро: Українці не належать до тих, хто звертається до психо-
логів. У нас звертаються до друзів, знайомих, інших способів терапії. Який є 
механізм звернень до психологів? Де їх треба шукати? Чи можна психолога 
відвідувати інкогніто?

Андрій Козінчук: Психолог не має права працювати з психічно нездоровими 
людьми. Коли психолог починає з вами працювати, це означає, що ви психічно 
здорова людина. Ходити до психолога – те саме, як навідувати стоматолога. 
Найбезпечніший спосіб знайти психолога – звернутися до людини, яка з цим 
стикалася. Зараз в обласних та районних центрах є багато спільнот, які можуть 
дати контакти кваліфікованих спеціалістів. Я працюю в ГО «Побратими», можете 
звертатися до нас. Пам’ятайте, що в психологів існує професійна етика, яка 
забороняє виносити інформацію про вас та ваші проблеми на загал. Психолог 
може винести вашу проблему виключно на обговорення таких же спеціалістів, 
як і він, без зазначення імені і деталей, які можуть вас ідентифікувати.

Василь Шандро: Чи є у Вас якась база даних, де реєструються та систе-
матизуються подібні випадки?

Андрій Козінчук: Ми ведемо статистику за такими випадками, але не вка-
зуємо імен. Нам з колегами важливо не ділитися випадками, а конкретною 
ситуацією, щоб колегіально розв’язати проблему та перевірити самого себе. 
Психолог може втратити реальність, йому необхідно проходити супервізію.

Василь Шандро: Наскільки новим є поняття «військовий психолог»? Це 
новий медичний фах?

Андрій Козінчук: За формою фах не є новим, за змістом – новинка. Цей 
фах був і в Радянському Союзі. Та й психологія – молода наука, їй трохи більше 
ста років, вона вийшла з філософії. Я закінчив інститут саме за спеціальністю 
«військова психологія». Прийшовши на війну, я зрозумів, що прочитане в книж-
ках не всюди працює. У військовій частині, де я служив у мирний час, від мене 
не вимагали, щоб я працював з військовослужбовцями, наголос робили на тому, 
щоб була «стінгазета», яка називалась іменем мого підрозділу, щоб солдати 
сходили в музей тощо, щоб влаштували якийсь концерт до 8 березня. Вимог 
не було. Зараз ми маємо можливість звертатися до іноземного досвіду. Раніше 
цього не вистачало. Я прошу у держави, щоб у цьому плані нас підтримали, 
тому що іноземці (канадійці, американці, ізраїльтяни, данці мені особисто дуже 
допомогли) йдуть на зустріч та допомагають. У жодної країни не має ідеальної 
системи соціально-психологічної адаптації, але проблеми з насильством є 
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в усьому світі. В Америці ветерани дуже активно б’ють своїх дружин, тому ця 
проблема є всюди. Нам необхідно вирішувати цю проблему разом.

Тетяна Трощинська: Що слід знати тим, хто сіє насильство? Що треба 
знати тим, хто б’є своїх дружин?

Андрій Козінчук: Треба пам’ятати, що це незаконно. Якщо ви побили дру-
жину, то навіть якщо ви прожили разом 20 років, і у вас троє дітей, і навіть якщо 
ви були в АТО, маєте медалі і звання, ви – герой України, але ви, тим не менш, 
злочинець, і вас потрібно посадити до в’язниці. Ваші побратими вас засудять. 
Коли дружина опинилася в такій ситуації, але не хоче звертатися до соціальних 
служб чи до поліції, то треба звернутися до фахівця. Якщо не хоче розповідати 
професіоналам – варто поділитися з дружиною іншого ветерана, вона зрозуміє 
вас як ніхто. Навіть якщо вона в успішному шлюбі, вона все одно зрозуміє вас. 
У жодному разі не тримайте це в собі, бо це вас знищує. Пам’ятайте, що у вас є 
діти. Від того, що тато б’є маму, страждає не обличчя мами – страждають діти. 
Бо всі рани на обличчі загоюються, а діти, навіть коли вони цього не бачать і 
не чують, відчувають це на підсвідомому рівні. Це для них травма на все життя. 
Ветерани, з якими ми працюємо, бачили жахи війни, бачили купу смертей, 
були у полоні, але більшість із них, коли ми розбираємо їхнє життя, визнають, 
що найбільшу травму вони отримали саме в дитинстві, коли вони зіткнулися 
із насильством у своїй сім’ї. Тобто, не тримайте все в собі, зверніться до когось 
за підтримкою. Якщо підійти з іншого боку, ветерани – це не тільки люди, яких 
можна розглядати як потенційну небезпеку насильства для членів їхніх родин. 
Вони також в будь-який момент стануть на захист своєї родини. Ветеран – це 
небайдужа людина.

Василь Шандро: Наскільки соціальна адаптація чи її відсутність стимулює 
насилля у родині?

Андрій Козінчук: Стимулює відсутність соціально-психологічної адаптації, 
як і відсутність комунікації із тими верствами населення, з якими вона має бути. 
Тому дуже хотілося б, щоб всі, хто дотичний до соціальної адаптації (і волонтери, 
і журналісти, і родина), були якимось чином залучені. Це наша загальна відпо-
відальність. Як тільки ми зрозуміємо, що беремо участь у соціальній адаптації 
ветеранів, ми усвідомлюємо, що зробили це не лише для них, а і для їхніх сімей. 
Бо ми – один соціум, і ми не можемо бути розділеними.

Тетяна Трощинська: Андрій Козінчук, воєнний психолог, був нашим гостем. 
Дякуємо вам. Це був проект «Громадського радіо» «Протидія насильству у сім’ї», 
який виходить за фінансової підтримки уряду Канади.
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«Сама винна»: чому судді виправдовують насильників?
23 липня 2016 року

Лариса Денисенко: Кожної другої п’ятниці в нас 
програма «Протидія насильству у сім’ї», котру створено 
за фінансової підтримки уряду Канади. Сьогодні ми будемо 
обговорювати, як ставляться у суді до жертв сексуальних 
злочинів. Наша гостя – Людмила Чернявська, експертка з 
ґендерних питань. Вітаю, пані Людмило! Наскільки прихильно 
правоохоронці ставляться до жертв сексуальних злочинів?

Людмила Чернявська: Думаю, ставлення до жертв 
сексуального насильства залежить від того, наскільки суд-
дя чи представник правоохоронних органів перебуває 

під ґендерним стереотипом – усталеним уявленням про те, якими мають бути 
жінки і чоловіки, і яка їх роль у суспільстві. Від ґендерної чутливості залежить 
і ставлення до жертв сексуального насильства. Злочинів, пов’язаних із сексу-
альним насильством, порівняно з іншими формами насильства щодо жінок, 
є, за статистикою, набагато менше. У цьому якраз причина особливості цих 
злочинів: вони, як правило, латентні, немає свідків цих злочинів, у жертв є 
острах говорити про це вголос.

Юрій Макаров: А тим більше звертатися до правоохоронних органів. Тому 
що це соромно. У мене чисто побутове відчуття – часто до жертв ставляться 
«сама заслужила», причому не лише чоловіки. Це прояв такої людської зне-
ваги. Людина, яка зазнала сексуального насильства, має значно менші шанси 
домогтися справедливості, порівняно із жертвами інших злочинів.

Людмила Чернявська: Справді, потерпілі від сексуального насильства, 
рідко звертаються до правоохоронних органів, тому таких справ дуже мало: 
за 2015 рік із більш ніж 500 тис. кримінальних справ було лише 305 судових 
проваджень, пов’язаних із сексуальними злочинами.

Юрій Макаров: Є якісь інструменти вимірювання того, яка насправді 
реальна кількість таких злочинів?

Людмила Чернявська: Як мінімум, у десять разів більша. На жаль, у нашій 
країні такої статистики немає. На основі неформальних даних – за свідченнями 
гарячих ліній, неформальних опитувань тощо, кожна четверта жінка зазнавала 
у житті сексуального насильства.

Юрій Макаров: Кілька тижнів тому була гучна історія, коли одна київ-
ська користувачка Фейсбуку запропонувала під хештегом #янебоюсьсказати 
висловитися жінкам, корі колись зазнали насильства і не насмілилися тоді 
сказати. А тепер, через місяці чи роки, просто розповідають, не маючи надії, 
що це щось змінить. Це показало масовість цього феномену і неготовність 
соціуму неупереджено сприймати, ставитися до цього серйозно. Було чимало 
хамських жартів на цю тему. З Росії пішли скарги на цей флешмоб, його ініціа-
торку заблокували у соцмережі.

Людмила Чернявська: Суспільство залишається патріархальним, і в ньому 
залишаються стереотипи, що жертва насильства – це цнотлива, скромна, гарно 
вдягнена жінка, а насильник – це агресивний, галасливий, неосвічений чоловік. 



Протидія домашньому насильству

455

Тому вишуканий джентльмен із хорошими манерами і хорошою роботою не може 
бути кривдником, а кокетлива жінка у спокусливій сукні не може бути жертвою, 
тому що це означає, що вона сама винна. Ці стереотипи є у суспільстві, і вони 
заважають неупереджено, об’єктивно подивитися на цю проблему.

Юрій Макаров: Але мало не половина суддівського корпусу – жінки.
Лариса Денисенко: В Америці існує такий judge-book, де прописаний 

код для суддівства, як треба поводитися в судовому засіданні, що таке ґен-
дерна чутливість. Суддя не повинен розбиратися у провині жертви, він має 
розібратися, наскільки чисто було проведено розслідування і наскільки винна 
та особа, яку звинувачують.

Людмила Чернявська: На превеликий жаль, є такий феномен як нечут-
ливість судових процедур. Суддя, в силу своїх обов’язків, повинен з’ясувати 
обставини справи. Якщо суддя ґендерно нечутливий, він ставить додаткові 
запитання щодо деталізації злочину, потурає іншій стороні запитувати щодо 
попереднього досвіду жінки. Деколи допускається обговорення того, чому 
вона була одна ввечері або чому вона була в чоловіка, чому вона з ним вжи-
вала алкоголь, тобто ті запитання, які не мають прямого відношення до факту 
злочину. На жаль, в Україні мало досліджень щодо сексуального насильства, 
але ті приклади, які наводять дослідники у пресі та посібниках – надзвичайно 
жахливі. Один приклад, який наводить дослідниця Ганна Христова: чоловік 
у стані алкогольного сп’яніння зґвалтував жінку на березі річки, завдав їй 
тілесних ушкоджень – гематоми, струс мозку тощо. Суддя виправдав кривдника, 
тому що він надав докази, що мав попередній досвід цивільного проживання 
із цією жінкою, і свідчив про те, що вона заохочувала його і таке інше. Тобто 
у нас суддя часто поблажливо ставиться до кривдника, упереджено ставиться 
до потерпілої. У даному випадку суддя взяв до уваги не свідчення потерпілої, 
а покази кривдника і його свідків.

Юрій Макаров: Насильство – це не завжди зґвалтування, це частина 
значно ширшої соціальної практики.

Людмила Чернявська: За свідченням правозахисниці Катерини Левченко, 
яка є членом комісії з помилування при Президентові України і головою громад-
ської організації «Ла Страда – Україна», 40 % заяв про помилування надходять 
від жінок, які вбили своїх чоловіків у відповідь на загрозу зґвалтування. Але 
суд не брав це до уваги, тому що тут проявляється недосконалість нашого 
законодавства: загроза зґвалтування, якщо не зафіксовано факту проникнення 
статевого органу, не класифікувалася як загроза. Є наукові коментарі щодо 
того, що жертва сексуального насильства має впевнено і чітко висловлювати 
свою незгоду, що не завжди вдається потерпілій. Тому судді повинні брати 
до уваги той факт, що сексуальне насильство здебільшого вчиняється членами 
родини, знайомими, партнерами, і не завжди потерпіла має можливість виявити 
спротив. Це один із міфів, що сексуальне насильство здійснюється у темну пору 
у безлюдній місцевості незнайомими бандитами. 87 % випадків сексуального 
насильства здійснюється знайомими, і 47 % – друзями або партнерами.

Юрій Макаров: У нас не тільки чоловіки, але й жінки насміхаються із 
західних повсякденних практик, коли за сексуальне зазіхання можна отримати 
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суворе покарання. Там це привід для обурення, суспільної мобілізації, тут – 
мало не для кепкування.

Людмила Чернявська: У нас це називається «сексуальне домагання», і 
воно визначене у законі «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків»1. Але, на жаль, жодного судового провадження немає. Був позов, 
але жінка ще й постраждала, бо не довела. Зараз доведення переходить від 
презумпції невинуватості до презумпції винуватості, тому що у законі «Про заса-
ди запобігання та протидії дискримінації» визначено тягар доведення, що він 
перекладається на відповідача. Відповідач має доводити, що він не вчиняв 
сексуального домагання. Але це проблема низької правової свідомості нашого 
суспільства. Не всі жінки визнають це фактом насильства. Сексуальне дома-
гання – це дискримінація за ознакою статі, воно повинне тягнути за собою 
кримінальну відповідальність. Зараз у межах ратифікацїі Стамбульської конвенції 
про запобігання домашньому насильству і насильству щодо жінок підготов-
лений законопроект щодо внесення змін, у якому стаття 153 КК визначається 
як сексуальне насильство, і, можливо, це активізує позови і підніме правову 
свідомість2.

Лариса Денисенко: Дякую за розмову. З нами була Людмила Чернявська, 
експертка з ґендерних питань. Ми говорили про упереджене ставлення до жертв 
сексуального насильства, зокрема, і в процесі судів.

1 Цей Закон визначає сексуальне домагання як дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, 
залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи обра-
жають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.
2 Закон «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою 
реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу з цими явищами» прийнято 6 грудня 2017 року, він набере чинності з 11 січня 2019 
року.
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Що чекати від нового законодавства щодо протидії 
насильству? 
13 серпня 2016 року

Андрій Куликов: Зараз наша традиційна про-
грама на тему протидії насильству в сім’ї, створена 
за фінансової підтримки уряду Канади. Тетяна Трощин-
ська розмовляла з Наталею Федорович, директором 
Департаменту сімейної, ґендерної політики та протидії 
торгівлі людьми Міністерства соціальної політики. 
Україна не ратифікувала Стамбульську конвенцію, хоча 
приєдналася до неї 2011 року3. А ця конвенція може 
допомогти більш ефективно боротися із домашнім 
насильством. Наталя Федорович пояснює деталі.

Тетяна Трощинська: Що таке Стамбульська конвенція і для чого вона 
Україні?

Наталя Федорович: Ця конвенція отримала назву «Стамбульська» від 
міста, де вона була підписана країнами, котрі готові були приєднатися до неї. 
Це Конвенція Ради Європи (об’єднання європейських країн), називається 
«Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домаш-
ньому насильству та боротьби із цими явищами». Україна приєдналася до цієї 
конвенції в 2011 році. Зараз ми в процесі ратифікації. Ратифікація – це визнання 
всіх норм цієї конвенції чинними і зобов’язуючими для законодавства України, 
для усіх органів влади, для усіх структур до виконання. На виконання цього 
акта приєднання до конвенції ми розробили зміни до чинних законодавчих 
актів. Зараз готові три пакети. Перший законопроект – про ратифікацію, роз-
роблений і надісланий у Міністерство закордонних справ, яке має передати 
його в Адміністрацію Президента, звідки він буде поданий у Верховну Раду4. 
Інший пакет законодавчих змін – це базовий Закон України «Про запобігання 
і протидію домашньому насильству»5. Цей пакет законодавчих змін містить 
базовий закон і його прикінцеві положення, в яких йдеться про зміни до кіль-
кох кодексів і законів, з тим, аби привести їх у відповідність до положень 
цього базового закону. Усвідомлюючи складність поставленого завдання, ми 
працюємо спільно з громадськими організаціями, експертним середовищем, 
міжнародними організаціями. Ми вдячні офісу Ради Європи за те, що був проект 
на допомогу Уряду України з підготовки ратифікації. Ми вдячні експертному 
висновку, напрацьованому Радою Європи для України. Ми взяли його за основу 
для написання цього закону. Але без взаємодії з депутатами Верховної Ради 
все це було б проблематично. Ми співпрацюємо з депутатом Верховної Ради 

3 Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу 
з цими явищами, або Стамбульська конвенція – міжнародна угода Ради Європи щодо насильства стосовно 
жінок та домашнього насильства, відкрита для підписів 11 травня 2011 у Стамбулі, Туреччина. Метою 
конвенції є попередження насильства, захист постраждалих та «покінчення з безкарністю злочинців».
4 Проект Закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок 
і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (реєстр. № 0119 від 14 листопада 2016 р.) все 
ще не розглянуто Верховною Радою.
5 Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству» прийнято 7 грудня 2017 року.
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Іриною Луценко, вона підготувала зміни до Кримінального і Кримінального 
процесуального кодексів. Це третій пакет, як ми його називаємо1. Ми очікуємо, 
що вони будуть прийматися у Верховній Раді одночасно, бо вони між собою 
пов’язані. Ми очікуємо, що рівень розуміння проблеми в суспільстві назрів 
настільки, що ця спроба внести зміни до законодавства України, з тим, щоб 
по-іншому реагувати на проблему насильства, цього разу увінчається успіхом.

Тетяна Трощинська: Чому для ратифікації було потрібно стільки часу? 
Можливо, десь є бар’єр, нерозуміння?

Наталя Федорович: Насправді Україна повинна була ратифікувати цю 
конвенцію протягом півроку після приєднання до неї. Були спроби в 2014 році 
внести зміни до законодавства, але вони не вдалися. Ми сподіваємося, що наша 
комплексна спроба буде вдалою. Ми дуже хвилюємося, бо тут є принципові 
речі стосовно реагування на випадки насильства, надання допомоги, вимог, 
які ставляться до кривдника.

Тетяна Трощинська: Що стосується реагування на насильство і тих речей, 
які не відображає зараз українське законодавства. Для того, щоб наші слухачі 
і слухачки уявили, що це таке, потрібно детально про це розказати.

Наталя Федорович: Що стосується реагування на факт насильства, ми 
вводимо поняття обмежувального припису і термінового заборонного при-
пису. Це два документи, які ізолюють насильника від жертви. Терміновий 
заборонний припис може бути виданий співробітником Національної поліції 
негайно, на момент виявлення факту насильства. Термін його дії – до 10 днів, 
тобто протягом цього часу буде заборонено будь-яке спілкування насильни-
ка і жертви. Він видається або у відповідь на звернення самої жертви, або з 
ініціативи працівника Національної поліції на основі оцінки ризиків. Оцінка 
ризиків – це буде такий документ, відповідно до якого працівник Національної 
поліції оцінюватиме, наскільки ризикованим для жертви є подальше спілку-
вання кривдника і жертви. Ми надаємо поліції право самостійно видавати 
такий документ, тому що жертва часто не може оцінити ситуацію об’єктивно. 
Це поняття відповідає вимогам ст. 52 Стамбульської конвенції, яка називається 
«Нагальність заборонювальних приписів». Обмежувальний припис – це документ, 
який видається судом. Рішення стосовно нього приймає суд. Термін його дії – 
півроку і він може бути виданий повторно, якщо в цьому є необхідність. Окрім 
того, ми зобов’яжемо органи влади створити притулки для жертв насильства. 
Адже одна з основних проблем – це відсутність у жертв насильства можливості 
знайти прихисток. Ми вже розпочали роботу над створенням таких установ, 
спеціалізованих притулків. Я закликаю органи місцевого самоврядування, 
місцеві адміністрації зараз працювати з фінансовими органами, з депутатами 
місцевих рад, аби вже зараз мати бачення з приводу того, як іде створювати 
такі притулки. Окрім того, Стамбульська конвенція передбачає проходження 
корекційних програм і кримінальну відповідальність за відмову їх проходити. 
Це програми зміни поведінки кривдників. Ми посилюємо відповідальність 
за насильство і криміналізуємо повторне насильство. Тому що є низка складних, 

1 Закон «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою 
реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу з цими явищами» прийнято 6 грудня 2017 року. Цей закон набере чинності 11 січня 
2019 року.
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навіть летальних ситуацій, коли через неадекватне реагування на насильство, 
яке триває, гинуть люди. Ми маємо низку ситуацій, дуже великий відсоток 
таких випадків, коли кривдник – людина близька, член сім’ї. І тому притулки, 
де можна буде ізолювати жертву від кривдника, є дуже важливими. Окрім того, 
ми змінюємо визначення психологічного насильства, хоча його дуже важко 
визначити і описати. Ми сподіваємося, що відкритість проекту цього закону, 
який зараз є на сайті Міністерства соціальної політики. Зараз цей законопроект 
доопрацьований з урахуванням пропозицій, зауважень усіх міністерств, при-
четних до цієї проблематики, і незабаром ми виставимо на сайт нову версію. 
Будемо також очікувати пропозиції. Сподіваємося, що якщо ми десь чогось 
недогляділи, то при розгляді законопроекту на комітетах Верховної Ради 
необхідні удосконалення можна буде врахувати.

Тетяна Трощинська: Давайте назвемо цифри, щоб зрозуміти масштаб 
проблеми. І, до речі, ті данні, що збираються поліцією чи організаціями на кшталт 
«Ла Страда – Україна», наскільки вони відповідають дійсності?

Наталя Федорович: Результати досліджень свідчать, що кожна п’ята 
жінка зазнавала фізичного або сексуального насильства у своєму житті. Зовсім 
недавно громадські активісти провели флеш-моб #янебоюсясказати. Я була 
вражена, коли переглянула репортаж ваших колег з 5 каналу. Одна з моїх колег 
написала мені, що завдяки цій акції дізналася, що її донечка, яка вчиться зараз 
у 9 класі, вже двічі була зґвалтована. Це сумна історія звісно. Але сам факт того, 
що ця акція відбувалася і жінки починають більше говорити про це, він є пози-
тивним. Після прийняття цього закону ми будемо мати збільшення кількості 
звернень щодо насильства. За результатами досліджень лише кожна третя жінка 
звертається по допомогу і говорить про те, що з нею сталося. Ми маємо інше 
дослідження, проведене Міністерством соціальної політики за підтримки Ради 
Європи у 2014-2015 році щодо насильства над дітьми, яке показало, що ситуація 
в Україні нічим не відрізняється від ситуації в інших країнах. Ми мали випадки, 
коли директори шкіл не погоджувалися дати дозвіл на проведення опитування 
і мотивували це тим, що в їхній школі такого бути не може. У цьому дослідженні 
важливо, що ми маємо можливість показати зв’язок: якою є поведінка людини 
в дорослому віці, якщо стосовно неї у дитинстві було вчинено насильство. Дове-
дено, що люди, які зазнавали насильства в дитинстві, потрапляють в такі ситуації 
у дорослому житті. Наш обов’язок, обов’язок держави та влади, полягає у тому, 
щоб допомогти людям змінити модель поведінки, не провокувати повторне 
своє потрапляння в ситуацію жертви – чи то в родині, чи то на роботі. А ризики 
цього насправді дуже великі. Тому ми маємо дуже великі надії на корекційні 
програми. Проте зміни, які були внесені до державного бюджету України в 2014 
році не дуже обнадіююють (у результаті цих змін було припинено фінансування 
фахівців із соціальної роботи, і єдине фінансування передане органам місцевого 
самоврядування до квітня 2014 року; згідно штатного розпису, таких фахівців 
було близько 12 тисяч). Після внесення цих змін через військові дії, через 
фактичну окупацію Росією Криму і Донбасу залишилася ¼ тих працівників. 
Я переконана, що децентралізація буде сприяти тому, що кількість фахівців 
у сфері соціального захисту буде збільшуватися. Адже відповідальні керівники 
повинні розуміти, що їхня відповідальність за громаду полягає не лише в тому, 
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щоб покласти певну кількість кілометрів асфальту, відремонтувати дахи, обрізати 
дерева (що дуже важливо), але в першу чергу – треба реагувати на соціальні 
потреби. Тим більше, що зміни до державного бюджету на 2015 рік говорять 
про те, що ціла низка доходів і зборів залишені на місцях. Аналіз минулого 
року свідчить, що за результатами півріччя і 9 місяців були профіцити бюджетів 
практично в усіх містах обласного значення. Усі ці видатки, які були раніше 
видатками так званого «першого кошика» (тобто видатки, які давалися державою 
і скеровувались для місцевих бюджетів), зараз залишаються на місцях, і органи 
місцевого самоврядування зобов’язані реагувати на соціальні потреби. Яким 
чином це буде відбуватися – чи це буде у форматі центрів соціальних служб, чи 
у форматі відповідних фахівців сільських чи місцевих рад – це право кожного 
керівника приймати відповідні рішення.

Тетяна Трощинська: Наскільки зараз наявна інституційна готовність 
виконувати закон стосовно запобігання і протидії насильству, коли він буде 
прийнятий?

Наталя Федорович: Дуже по-різному. Ми думали, що найбільшою про-
блемою буде МВС і Національна поліція, яка тоді створювалася. Але зараз ми 
вдячні їм за розуміння проблеми з насильством. І всі ті радикальні речі, які ми 
пропонували, вони прийняли.

Тетяна Трощинська: Чого ви боялися?
Наталя Федорович: Ми боялися їхньої реакції на обов’язок винесення 

термінових заборонних приписів. Але, на щастя, ми дійшли порозуміння. Споді-
ваюся, що система шкільної психологічної служби усвідомлюватиме необхідність 
виконання тих норм, які ми для них прописали. Бо особливо шкільний психолог, 
класний керівник, які бачать дитину щодня, мають змогу побачити проблеми 
в її поведінці. Так само лікарі, медичні огляди. Ми усі повинні звертати увагу 
на проблему, і сусіди в тому числі. Має бути відповідальність громади містечка, 
села, будинку. Ми повинні звертати увагу і знати, що в проблемних родинах 
відбувається. Півтора місяця тому в одній з родин батько вкотре бив мати, і 
коли дівчина-підліток заступилася за матір, батько вдарив її настільки сильно, 
що вбив. Виявилося, що органи соціального захисту зверталися, реагували. 
Кілька місяців суд не брав до розгляду цю справу. Я дозволю собі припустити, 
що якби була інша реакція наших колег, то, можливо, батько був би в іншому 
місці за неодноразові факти насильства по відношенню до дружини. Одна з 
наших ключових ідей, яка важко давалася – це 16 стаття, якою ми вводимо єдину 
базу даних фактів насильства, яка буде доступна всім органам влади. Органи 
соцзахисту виявляють факт насильства і вносять відповідний запис в базу, а, 
скажімо, патруль Національної поліції бачить цей запис і повинен скорегувати 
свій маршрут, навідатися і звернути увагу на цей будинок і цю родину. Праців-
ники школи, шкільний психолог має звернути увагу на цю дитину. Кожен має 
реагувати відповідно до його професійних обов’язків. Тобто реагування має 
бути комплексне. Ми маємо усвідомити, що це не сміття, яке не треба виносити 
з хати, а це порушення прав людини. У цьому законі ми також вводимо таку 
ідею, що дитина, яка є свідком насильства – є жертвою насильства. Сам факт 
того, що вона це бачить, вже означає, що вона є жертвою насильства.



Протидія домашньому насильству

461

Тетяна Трощинська: Це дуже важливий момент, з огляду на те, що дуже 
часто саме заради дітей ця сім’я і зберігається.

Наталя Федорович: Це складне питання і дискусійне, але ми маємо 
пам’ятати одне: своєю поведінкою ми моделюємо майбутню поведінку нашої 
дитини. Ігнорування насильства в родині потім може призводити до такого 
насильства, яке ми маємо зараз на Сході.

Тетяна Трощинська: Чи бачите ви якісь терміни, коли законопроект може 
бути розглянутий в парламенті?

Наталя Федорович: Ми відправимо законопроект до Кабміну цього місяця. 
Дуже сподіваємося, що він буде схвалений. Ми хотіли б здійснити ратифікацію 
восени цього року і підготували вже низку необхідних підзаконних актів. 
Наприклад, з осені минулого року в п’яти областях України функціонує 21 
мобільна бригада. Ми підготували положення про ці мобільні бригади, і хотіли б 
запропонувати нашим колегам на місцях моделі реагування. Ми підготували 
проект положення про притулок. Цими підзаконними актами запропоновано 
механізми, якими норми закону мають втілюватись в життя.

Андрій Куликов: Наталя Федорович, директор Департаменту сімейної, 
ґендерної політики та протидії торгівлі людьми у Міністерстві соціальної політики 
України. Інтерв’ю для «Громадського радіо». Розмову вела Тетяна Трощинська. 
Розмова проходила в межах програми «Протидія насильству у сім’ї», створеної 
за фінансової підтримки уряду Канади.
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Флешмоб «#яНеБоюсьСказати» як терапевтичний ефект 
для потерпілих від сексуального насильства
20 серпня 2016 року

Ірина Соломко: Ми продовжуємо традиційною для п’ят-
ниці рубрикою «Протидія насильству у сім’ї». Програма 
створена за фінансової підтримки уряду Канади. Сьогод-
ні будемо говорити про флешмоб «Я не боюсь сказати». 
Я пам’ятаю коментарі чоловіків у соцмережах, і навіть 
народних депутатів, які писали про те, що не здогадувались, 
що в Україні такий високий рівень насильства стосовно 
жінок. Зокрема, депутат Береза декларував, що він, зі свого 
боку, буде намагатися на законодавчому рівні впливати 
на цю ситуацію. І сьогодні ми будемо говорити про це з 

психологом Алевтиною Шевченко і будемо намагатися зв’язатися телефоном 
з авторкою хештегу #янебоюсьсказати Анастасією Мельниченко. Як гадаєте, 
пані Алевтино, наскільки такий флешмоб корисний?

Алевтина Шевченко: Терапевтичний, я б сказала. Немає жодної психотехніки, 
психологічного методу, який би передбачав мовчання про минуле, ексцесів, які 
колись мали місце. Таких лікувальних методів не існує в європейській парадигмі. 
Ось ви сказали, що писали в соцмережах більшість жінок, але я хочу сказати, 
що це не більшість, а якраз меншість написала свої історії – це лише вершина 
айсбергу. Знаю багато прикладів і серед клієнтів, і серед знайомих, які казали, 
що хотіли написати, але не змогли. Це принцип терапевтичної групи: один 
говорить, а всі переживають разом з ним.

Василь Шандро: Сенс був у тому, щоб виговоритися, але багато хто вбачав 
сенс флешмобу в обвинуваченні іншої частини людства. Очевидно, говорити 
100-відсотково, що всі жінки писали про те, які всі чоловіки погані, некоректно. 
Чи помітили ви тут цю складову?

Алевтина Шевченко: Все-таки статистично ґвалтівниками у більшості 
випадків є чоловіки. Факт цей заперечувати не можна, хоча серед жертв насилля 
також багато і чоловіків. Можливо, попереду буде чоловічий флешмоб, який 
стосуватиметься не сексуального насильства, а, скажімо, побудови ієрархій, 
від чого вони часто страждають. Звинувачення у цих історіях інколи присутні, 
в деяких випадках в них зазначали імена. Чоловіки, чиї імена було, наприклад, 
зазначено як частину наклепу, можуть організувати свій флешмоб. Але я при-
хильник того, що краще звертатися до суду у разі чого.

Василь Шандро: Зауважувалося часто, що ті, хто вчиняли чи вчиняють 
подібне, наврядчи прочитають ці історії.

Алевтина Шевченко: Прочитають і будуть захищатися. Це ми і побачили: 
було і висміювання, і спроби скомпроментувати флешмоб. Але якщо звинува-
чувати, то конкретних людей у конкретних злочинах.

Ірина Соломко: Якщо говорити про реакцію чоловіків – вона була нега-
тивною? Не всі визнали це як реальність. Такі зневажливі меседжі я читала 
навіть у досить-таки прогресивних чоловіків. Зневажливе ставлення дуже 
відчувалося. Чому?
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Алевтина Шевченко: Давайте не узагальнювати. Багато чоловіків підтри-
мали цей флешмоб. Були дуже глибокі зауваження і співчуття, і здивування, і 
почуття провини. До мене приходили хлопці на прийом після цього флешмобу, 
які переживали за те, що свого часу «тролили» дівчат. Шкодували про це, бо 
дівчатам, вочевидь, це було неприємно. Різні реакції і враження від флешмобу. 
Але й серед реакції жінок була скептичність. І вони писали, що: «Ой, немає 
чим більше привернути увагу».

Ірина Соломко: Про що свідчить негативна реакція?
Алевтина Шевченко: По-перше, захист. Захист нашої психіки, що нічого 

такого не відбувається, все добре, думка: «Мені нестерпно жити у світі, де є таке».
Василь Шандро: Були якісь історії, які вас вразили?
Алевтина Шевченко: Мене професійно вразив масштаб тих, хто відкрився. 

Тому що я знаю з власного досвіду: клієнти можуть ходити на прийом, платити 
гроші рік і два, але так і не наважитись розповісти про таке. Це дуже витісняється.

Василь Шандро: А, може, це й жінками не вважалося за проблему в нашій 
системі суспільної моралі? Є якісь стереотипи, що він, до прикладу, сильніший 
і може завдати шкоди, що це якась абсурдна форма залицяння.

Алевтина Шевченко: Це потрібно розділяти, що часто є проблематичним 
у сексуальному, еротичному плані – не відокремлюють сексуальну гру від 
суспільної поведінки. Це різні речі. На Заході це чітко розрізняють.

Василь Шандро: Хотів би перейти до маніпуляцій. Подібні речі створюють 
у суспільстві загальну ситуацію, що краще не вступати у дискусію. Наскільки 
можна маніпулювати цим і чи бачили ви такі маніпуляції під час флешмобу?

Алевтина Шевченко: А навіщо маніпулювати? З якою, наприклад, метою?
Василь Шандро: До прикладу, є якась травма стосовно протилежної статі. 

А коли є підтримка, висловити свою агресію легше.
Алевтина Шевченко: Але ж ця агресія вже є, на ту ж протилежну стать, 

вона певний час нарощувалась. Якщо, приміром, дівчина розповіла про якийсь 
несправжній випадок, вигадала його – потрібно досліджувати природу її вчинку. 
Але не думаю, що це було масовим явищем. Немає вигоди з цього.

Ірина Соломко: Дуже хочеться вірити, що 13-15-річні дівчата більш про-
гресивні, ніж люди, які зростали на зламі радянщини та незалежності України. 
Є така революція у їхній свідомості?

Алевтина Шевченко: Якщо спостерігати за різницею у сприйнятті покоління-
ми (навіть не поколіннями, а людьми із різницею навіть у 5 років) – вона шалена. 
Мені вже 56 років, і я на власні очі бачила динаміку змін. Переформатування, 
переформулювання подій, які були описані під час флешмобу, обов’язково, 
я думаю, допоможе дівчатам, які вже починають мислити, як жінки. Допоможе 
розуміти, де межі, як що називається: що є любов, а що – насилля. Бо, на жаль, 
плутають ще ці речі – і чоловіки, і жінки.

Ірина Соломко: Як часто жінки-клієнтки звертаються до вас із власними 
кейсами насильства?

Алевтина Шевченко: Це дуже болюча тема і для клієнта, і для психолога, 
бо вони переживають все разом. Часто це якийсь забутий, витіснений досвід. 
Не треба бути дуже фаховим психологом, щоб розуміти, що він шкодить і 
робить це непередбачувано. Ми не знаємо, в якому місці нашої психіки чи 
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організму він зашкодить. Весь час це витісняти означає пити знеболювальне, 
коли щось болить.

Василь Шандро: Це переноситься потім на поведінку в родині, на стосунки 
із сім’єю?

Алевтина Шевченко: Обов’язково.
Василь Шандро: Тобто домашнє насильство може породжуватися людьми, 

які колись самі були жертвами? Ти – жертва, коли терпиш, коли не говориш і 
не протестуєш.

Алевтина Шевченко: Так, це можуть бути якісь спотворені форми пове-
дінки. Як і де це спотворення стане видимим – передбачити неможливо.

Василь Шандро: Чи відбувалися подібні речі в радянський період? Наскільки 
вони були масовим явищем? Чи про це говорили?

Алевтина Шевченко: Була зовсім інша атмосфера. Думаю, що багато речей 
були не те, що узаконені, але сприймалися дуже природними.

Василь Шандро: Тобто явище існувало, але не було його пояснення?
Алевтина Шевченко: Було, звісно, таке явище.
Василь Шандро: Чи розповідають про такі випадки люди старшого віку?
Алевтина Шевченко: У мене небагато клієнтів старшого віку – в основно-

му, це молодь. Але з власного досвіду можу сказати, що так, це все було десь 
витіснене. Таке явище існувало точно. Фрейд писав і про інцести, і про інше речі, 
які мають місце в родині. Тобто це не відкриття. Відкриття – це тільки гласність.

Василь Шандро: Чи варто говорити про ці травми публічно? Адже реакція, 
навіть на роботі, на таку відвертість може бути різною.

Алевтина Шевченко: Коли є багато таких історій, їх розповідачі утворюють 
певну спільноту і перестають бути жертвами. Жертва – це завжди секрет, завжди 
мовчання, пригнічення своїх почуттів. Такий парадокс: мовчиш – ти жертва, 
але коли про це говориш, то перестаєш бути жертвою. Ти жертва, коли терпиш, 
коли не говориш і не протестуєш. А якщо все ж обговорюєш проблему – це 
вже зовсім інша роль.

Василь Шандро: Чи є сенс проговорювати це з дітьми, щоб попередити 
якісь ситуації, уникнути якихось речей? Адже ми розуміємо, що бачачи своїх 
дітей лише вранці, коли відправляєш їх до школи, і ввечері, коли повертаєшся 
з роботи, більшість їхнього життя ми не контролюємо, і це очевидно.

Алевтина Шевченко: Діти обов’язково матимуть свої секрети, в тому числі 
сексуальні, еротичні. Спеціально говорити з дитиною про ґвалтівників, може, 
й не варто, аби не викликати в неї фобій, страхів. Потрібно просто створити 
умови для того, щоб вона росла відкритою, незалежною, самостійною люди-
ною, яка ставить свої інтереси на перше місце, яка захищає їх. Яка не вважає, 
що комусь треба робити приємно, а не собі. Треба виховувати, не побоюся 
цього, здорового егоїста – тоді дитина не стане жертвою добровільно.

Ірина Соломко: Дякую за розмову. Нагадую, це була програма «Протидія 
насильству в сім’ї», створена за фінансової підтримки уряду Канади. Гостею 
студії була психолог Алевтина Шевченко, з якою ми говорили про сексуальне 
насильство.
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Жінка, яку син 2 роки тримав у хліві, не стала заявляти 
на нього у поліцію. Історія потрепілої від насильства на 
Дніпропетровщині
31 серпня 2016 року

На Дніпропетровщині медики врятували жінку від смерті 
в хліву. Тиждень тому люди у білих халатах вивезли залякану 
жінку з села Оленівка з дворічного ув’язнення в приміщенні 
для худоби. Тут жінку Віту Полтавцеву піддавав тортурам 
не будь-хто, а рідний син. У лікарні жінка перебуватиме доти, 
доки її не влаштують у заклад для людей, що потрапили 
в скрутні обставини – обіцяють медики. Магдалинівська 
районна лікарня видається жінці, яку доставили сюди у ста-
ні середнього ступеня тяжкості тиждень тому, казковим 
палацом – і вона не приховує цього. Тут принаймні чисто 

і годують… А рідний син, який поселив матір у хліві, не переймався такими 
питаннями. «Перші півроку тричі мені давали їсти. Потім дізналися, що гроші, борг 
не віддадуть – стали два рази годувати. Протягом року вже дійшло до того… – Ви 
їли дуже мало? – Так». Траплялося, що син та невістка не давали навіть води – тоді 
Віта пила сечу…

Закручені нігті-шаблі на ногах, завали сміття та фекалій, єдине віконце заві-
шене мішками, а на стіні – напис «Дайте їсти». У такому стані знайшли Полтавцеву 
родичі – сестра та племінник, які й викликали швидку. «Побачили, що сидить 
зомбі. Це не людина, це вже зомбі. Атрофовані руки, ноги, нігті по 10 см, сидить 
на купі сміття, навколо сеча, кал, все це не забиралося цілий рік», – бідкається 
Тетяна Кухарева, двоюрідна сестра хворої жінки. Їй трохи більше ніж 50 років, 
а на вигляд – всі 70. Вона не жила, а мучилася. І якщо б рідні забарилися ще трохи – 
наклала б на себе руки, розповідає Віта Полтавцева. «Якби я не з’явилася вчасно, 
що ти планувала зробити далі?» – спитала сестра. У відповідь: «Повіситись».

Коли Віту привезли до лікарні, вона була дуже виснажена – недоїданням, 
зневодненням організму, а також перенесеним під час дворічного ув’язнення 
інсультом. Лікарі говорять: в буквальному сенсі на ноги частково паралізовану 
жінку не поставлять, але зроблять все можливе, аби покращити її стан та оформити 
її у будинок інвалідів, коментує головний лікар Магдалинівської районної лікарні 
Олександр Губін: «Ми будемо продовжувати її дообстежувати. Надалі, – я вже спіл-
кувався з керівництвом району, – цією жінкою будуть паралельно займатися 
соціальні служби в плані оформлення в якийсь соціальний заклад».

Сина майбутнє матері не турбує. Він досі ображається на неї, що замолоду 
жінка зловживала алкоголем і приділяла його вихованню замало уваги. Більше 
того, своє ставлення до матері він вважає нормальним. «За два роки не вмерла – і 
ще буде жити, до 70-ти. Ось коли замучу – тоді будемо розмовляти», – говорить 
син Віти Дмитро Терніївській. Віта Полтавцева стурбована думками про своє 
майбутнє. Але головне для неї – не повертатися назад до пекла, в якому її тримав 
рідний син. Психологи розтлумачують: поведінка сина, якою б звірячою не була, 
має певні закономірності, що сформувалися в далекому дитинстві, коли мати 
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через пияцтво мало турбувалася про сина: «Колись давно, син був маленькою 
дитиною, цілком залежав від своїх близьких. Тепер він виріс, а мати в силу віку і 
обставин життя, зайняла місце безпорадної людини, тієї, що потребує догляду. І 
історія повторилася, проте учасники помінялися ролями. Якщо наш внутрішній 
простір заповнений болем, образою, страхом, гнівом, то на жаль, віддати ми 
можемо тільки це», – розповідає психолог Олександра Решетілова.

Порада ж жінкам, що потерпають від насильства в родинах – не мовчати: 
«Пастка сорому і незручності якраз і створює умови, в яких насильство може 
тривати. Не соромтеся повідомити своїм рідним, друзям, або ж звертайтеся 
на телефон довіри, на лінію безкоштовної психологічної допомоги. Найважливіше 
і найскладніше – зробити крок з цього кола, момент, коли ми говоримо собі – 
досить, я більше не буду це терпіти», – пояснює Вікторія Дубовенко, спеціаліст 
Регіонального центру безоплатної правової допомоги у Дніпропетровській області. 
Відтак сама Віта сина вже пробачила і відмовилася від будь-яких претензій в його 
бік. Тож правоохоронці кримінальну справу так і не порушили.

Маргарита Кримова з Дніпра для «Громадського радіо».
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Сексуальне насильство над дітьми: проблема та як 
допомогти постраждалим
28 вересня 2016 року

У Луцьку наприкінці серпня неповнолітня дівчинка стала жертвою сексуаль-
ного насильства. Наразі тривають слідчі дії, проводиться медична експертиза, з 
дівчинкою працює психолог. А підозрюваний чоловік, на якого вказує потерпіла, 
її рідний батько, перебуває на волі. Адже, згідно з Кримінальним процесуальним 
кодексом України, до появи результатів експертизи та встановлення ймовірної 
його причетності до злочину підстав для затримання немає.

Начальниця сектору ювенальної превенції управління превентивної 
діяльності ГУ Нацполіції у Волинській області, майор поліції Інна Остапович 
розповідає, що цей випадок був одним із найскладніших для неї за останній 
час, тому, що найчастіше насильниками є чоловіки, які вийшли на волю після 
певного терміну ув’язнення і живуть з жінками. Однак випадки, коли рідний 
батько ґвалтує доньку, є поодинокими. За словами Остапович, сімнадцятирічна 
дівчинка після сварки з мамою на знак протесту пішла жити до батька. «Донька 
поконфліктувала з мамою, пішла до тата. Мама знала, що вона в тата. Він розпиває 
спиртні напої. Тато проживає разом зі своєю матір’ю в однокімнатній квартирі. 
Бабуся зранку пішла по продукти, і він із застосуванням ножа і фізичної погрози 
зґвалтував свою рідну доньку. Разом з тим, у людини, яка вживає довгий час 
алкоголь, вже є якісь руйнування психіки. І тим більше в 2007-2009 року він 
перебував на обліку як сімейний насильник. Я думаю, дружина розлучилась 
саме тому, що він здійснював сімейне насильство відносно своєї дружини. 
А фактів насильства відносно дитини як таких не було».

Майор поліції Інна Остапович повідомила, що згодом батько забрав доньку 
із собою туди, де він працював, змушував її вживати алкоголь і продовжував 
ґвалтувати. Врятуватися дівчинці допоміг випадок – з батькової кишені випав 
телефон, і вона змогла подзвонити близьким: «Він був у стані сильного алко-
гольного сп’яніння, випадає в нього телефон, дочка бере телефон, телефонує 
своєму другові, потім мамі. Відповідно мама зателефонувала вже на лінію 102. 
Відразу ж вона поїхала, забрала свою дочку, тато був заарештований. Почались 
допити, експертизи. І, відповідно, психологи працюють з цією дівчинкою».

За зґвалтування неповнолітньої передбачена кримінальна відповідальність 
за статею 152 ч. 3 Кримінального кодексу, кривдник карається позбавленням 
волі на строк від 7 до 12 років. За словами Інни Остапович, суди завжди на сто-
роні жертв, але буває складно встановити сам факт насильства. Зокрема, багато 
залежить від рідних, які часто замовчують факти насильства: «Звичайно, більшість 
батьків намагається приховувати. І для нас це копітка робота. Я розкажу вам 
давніший випадок в одному з районів. Наш працівник ювенальної превенції 
проводив профілактику в одному із навчальних закладів села. І ми звернули увагу 
на дівчинку (8 років), яка поводилася трохи незвичайно. Була скута, залякана, бояз-
ка. Почали працювати з цією дитиною. Працювали десь півроку, поки ця дитина 
сама не розказала ситуацію, як співмешканець мами її розбещував. Відповідно, 
там ще було три дівчинки. І вони дали покази, що їх теж розбещували. Дуже довго 
над цим випадком працювали. Мама до останнього не вірила».
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Аби виявляти та запобігати насильству над дітьми, сектор ювенальної 
превенції співпрацює і з громадськими організаціями, проводить профілактику 
у школах, а також дає рекомендації дітям і батькам, куди звертатися у таких 
випадках: «Є телефон дитячої гарячої лінії «Ла Страда – Україна». Ми в минулому 
році розповсюдили такі листівки у навчальних закладах, куди дитина може 
анонімно зателефонувати і розказати. Це буде дзвінок анонімний, безкоштов-
ний. І відповідно там уже пряма робота з психологом. Він вислухає цю дитину, 
дасть поради, рекомендації».

Директорка Департаменту комунікацій «Ла Страда – Україна», Альона Зуб-
ченко, пояснює, як діяти дітям в таких ситуаціях: «Якщо дитина до нас телефонує 
з інформацією про те, що по відношенню до неї є жорстоке ставлення, зокрема, 
насильство будь-якого типу – чи то сексуальне, чи то фізичне насильство, то перш 
за все наші консультанти надають їй психологічну консультацію, намагаються 
заспокоїти. Діти часто телефонують в такому стані, коли важко щось розказати. 
Головне, що робить наш консультант – це надає психологічну консультацію. Потім, 
коли дитина вже в більш-менш довірливих стосунках з консультантом, вона може 
розказати про те, що трапилося. Перше, що ми рекомендуємо зробити, це не мов-
чати, а розповісти комусь із дорослих, котрим довіряє дитина, про той випадок, 
який з нею стався. І тут залежить все від того, хто є кривдником», – каже Зубченко 
і додає, що після розмови з дорослими діти разом з ними повинні звернутися 
до Служби у справах дітей та до поліції, а потім вже будуть проведені інші дії.

Окрім «Ла Страда – Україна», постраждалі можуть звернутися до Волинської 
правозахисної громадської організації «Асоціація місцевого розвитку «Велес». 
Голова організації Віктор Вальчук каже про сумний досвід таких звернень, 
оскільки багато жертв, зокрема жінок, звертаються до них вже після 30 факту 
насильства. А про зґвалтування взагалі воліють мовчати: «Часто буває, що жінки 
виконують всі забаганки своїх чоловіків (і законних, і цивільних, і співмешканців). 
І не виносять оте «сміття з хати», тому що він погрожує вчинити певні сексуальні 
дії над дитиною. Але найстрашніше – коли дитина від іншого шлюбу, і чоловік 
починає шантажувати. Мовляв, якщо ти не будеш виконувати мої забаганки, 
то я зроблю те-то і те з дитиною». Крім того, можна звернутися до Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області, 
де надають правову допомогу різним групам людей: «У нас є така категорія, як 
вчинення насильства в сім’ї або реальна загроза його вчиненню. Якщо це було 
насильство не в сім’ї, людина є також потерпілою. Потерпілим ми теж надаємо 
адвокатів». Тому, якщо ви стали свідком насильства стосовно іншої людини, чи ви 
і є, власне, жертвою насильницьких дій, телефонуйте в поліцію за номером «102». 
А також на гарячу лінію «Ла Страда – Україна» та до Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області. Національна 
дитяча «гаряча лінія» працює щоденно, окрім неділі, з 10:00 до 22:00 (0 800 500 
225 або з мобільного 772). Регіональний центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Волинській області – 0332-77-03-17, 0332-77-03-19.

Аріна Крапка, «Громадське радіо», Луцьк.
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«На прощання він мене побив – жінка має 
підкорятися», – розповідь дружини садиста з 
Дніпропетровщини
30 жовтня 2016 року

Психолог: «Жінки, що потерпають від насильства, в душі вважають себе 
вартими такого ставлення». Оксана з Дніпра (своє прізвище молода жінка 
попросила не називати) потерпала від насильства 7 років. Однак коханого 
чоловіка, який роками знущався з неї весь цей час, ні в чому не звинувачує, ба 
більше – насильницькі дії щодо себе насильством не називає. «Чоловік мене 
нещодавно кинув. Сказав, що я йому набридла. На прощання побив. Мені дуже 
погано без нього зараз, хочу, щоб він повернувся. А за те, що бив – не засуджую. 
Ну, я його дуже сильно кохаю і не можу засуджувати», – розповідає Оксана. 
У поведінці чоловіка Оксана не вбачає нічого надзвичайного. Бо, каже, змалку 
засвоїла формулу «б’є – значить, любить». «Ми разом були сім років. І весь час 
він бив мене. Ну а що, таке рідко буває? Мені здається, у кожній другій родині 
чоловік лупцює жінку. Ну, була в нього слабкість – він схильний до садизму. 
Просто виріс у сім’ї, де батьки постійно лупцювали дітей за неслухняність», – 
розповідає жінка.

За словами Оксани, коли чоловік вдарив її вперше, вона хотіла його поки-
нути, поїхати геть. Але пробачила. А далі вже звикла до систематичних знущань. 
«Все має бути тільки як він хоче, якщо щось не так – істерика, крики, хапання 
за руки до синців. І душив мене подушкою і чиркав запальничкою в обличчя, 
морально знущався, казав, що я гірша за всіх, що негарна. Бив під настрій, щось 
не вийшло – в мене летіли капці, посуд. Одного разу облив окропом. Друзів 
та подруг в мене не залишилося – з усіма заборонив спілкуватися. Фарбуватися 
заборонив, вдягатися яскраво. Ну, я звикла. Жінка має підкорятися», – виправ-
довує насильницькі дії чоловіка Оксана.

Звідки такі переконання? Оксана сама ж і пояснює: терпіти знущання від 
чоловіків вона навчилася ще в дитинстві. «В мене батько так само себе поводив. 
Я з дитинства вважала, що жінка має терпіти – це і є наша жіноча доля. Ми – 
слабка стать. Ну, не скалічив же. Знав міру», – говорить жінка.

Психолог Олександра Решетілова наголошує: дитина, 
що зростала в атмосфері принижень та побиття не лише 
звикає до цього, але й виносить модель поведінки жертви 
у майбутні стосунки з протилежною статтю: «Ключовий 
момент – насильство та агресія стають в таких сім’ях основ-
ною формою контакту та вираження любові. Жінки, 
що терплять домашнє насильство в будь-яких його проявах, 
у глибині душі відчувають себе вартими саме такого став-
лення. Основною формою уваги та вираження батьками 
почуттів до своїх дітей були грубість, крик, роздратування. 

Таке оточення стає знайомим і звичним. Зростаючи, жінки шукають та знаходять 
чоловіків, із якими відчувають звичні почуття, поринають у знайоме з дитинства 
життя. Вони просто не уявляють, що може бути інакше», – коментує Олександра 
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Решетілова. Саме тому, пояснює психолог, жертви домашнього насильства 
в більшості випадків мовчать про те, що коїться у їхніх родинах. А також схильні 
виправдовувати своїх чоловіків, як це робить Оксана: «Я ніколи не вважала 
себе жертвою насильства. І не вважаю зараз. Багато хто так живе. До поліції 
я не зверталася, звісно. Як можна скаржитися на кохану людину?»

Відтак, скаржитися у відповідні органи і розривати із 
насильником стосунки – життєва необхідність для жертви, 
яка або не усвідомлює всієї небезпеки свого становища, 
або просто не має сил вирватися за її межі. Коментує юрист-
ка Юлія Сегеда: «В Україні діє закон «Про попередження 
насильства в сім’ї»1. Також є стаття 1732 Кодексу про адміні-
стративні правопорушення, яка передбачає адміністративну 
відповідальність за дії, спрямовані на насильство в сім’ї. 
Насильство буває чотирьох видів: фізичне, психологічне, 
економічне та сексуальне. Якщо вбачаються насильницькі 

дії у родині, так зване побутове насильство, то людина, згідно із законом, 
звертається до органів поліції, а також може звернутися до соціальних служб», – 
говорить Юлія Сегеда.

На Дніпропетровщині особам, які постраждали від насильства в родині, 
допомагають у низці соціальних служб, центрів та громадських організацій. 
Так, у Міському центрі соціально-психологічної допомоги постраждалі можуть 
за необхідності жити до трьох місяців. Тут жертву насильства соціальні праців-
ники та психологи виводять із кризового стану, допомагають їй розібратися 
в ситуації, а того, хто врешті вирішив жити по-новому, – адаптують до нового 
життя. Постраждалому просто треба написати заяву. Є у Дніпрі й «гарячі лінії», 
куди жертви насильства звертаються за емоційною підтримкою: 3 704 818, 0 
800 503 35 або 386 з мобільного. Телефон Обласного центру психологічної 
допомоги – 376 53 83.

Маргарита Кримова з Дніпра для «Громадського радіо».

1 Втратив чинність у звязку з прийняттям Закону «Про запобігання та протидію домашньому насильству».
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«Він мене бив кулаком по голові», – волинянка 
про знущання свекра
31 жовтня 2016 року

На Волині жінку жорстоко побив батько її чоло-
віка. Рідні відмовили її писати заяву, але після того, 
як постраждала потрапила до лікарні, вона вирішила 
все ж таки звернутися до поліції та переїхати з дітьми 
до своїх батьків.

16 років Олена живе з чоловіком у шлюбі, у них 
двоє хлопчиків. Один навчається в старших класах, 
а інший ще дошкільного віку. Свекор часто випивав 
і ображав Олену. Чоловік зазвичай не звертав на це 

уваги і навіть говорив, що вона сама, мовляв, винна. Тим більше, що чоловіка 
в селі всі знають, тому що він обіймає серйозну посаду. Того дня, пригадує 
Олена, у них було свято, приїхали родичі, і свекру це не сподобалось. Під час 
застілля свекор ображав жінку. Тоді чоловіка не було вдома, і Олена заради 
безпеки поїхала до своїх батьків, але через кілька днів довелося повернутися. 
Вона приїхала зі своєю матір’ю: «Він сказав: «Геть обидві звідси, щоб я вас тут 
не бачив». – Я кажу, що тут живу, то як так… І я додому приїхала до себе, бо 
завтра на роботу. Мені страшно навіть згадувати, що він почав робити. Спочат-
ку кулаком по обличчю отримала. Потім почав тягнути за волосся. Не можна 
було вирватися. Потім тримав однією рукою за кофту, а другою бив кулаком 
по голові. І саме там бив, де волосся, щоб не було видно синців. Це було дуже 
страшно. Це було дуже боляче. І мене, напевно, врятував страх, бо це все було 
на очах в мого маленького сина, який стояв позаду мене і не хотів втікати. 
Я просила, щоб втікав в іншу кімнату. А він стояв і кричав до дідуся, щоб він 
перестав мене бити».

Свекор тоді випивав зі своїм другом, і, як тільки жінці вдалося з дитиною 
втекти до хати, він продовжував стукати в двері кімнати, погрожуючи, що вб’є 
її. Олена зателефонувала до чоловіка, але він не звернув особливої уваги на те, 
що відбувається. Поліцію все-таки викликали. Однак коли правоохоронці при-
їхали, і сусіди, і рідні відмовили жінку писати заяву. «Я в кухню зайшла, де все 
було, і побачила сокиру, яка лежала біля холодильника. Для мене цей предмет 
став таким переломним. Я його ніколи не забуду. У мене навіть є фотографія. 
Я одразу взяла телефон і вирішила, що мені потрібно збирати докази, бо якщо 
чоловік сказав, що я весь район обдзвонила, і не переживав за мене, то я просто 
знала, що ні на яку підтримку, окрім батьків, я розраховувати не можу».

Поки Олена збирала речі, свекор продовжував їй погрожувати. Коли вона 
приїхала до батьків, то почувалась дуже погано і вирішила звернутися до лікарні. 
«Струс головного мозку, забій плеча, щелепи, нога побита. Але окрім голови, 
мене нішого не турбувало так. Бачила, що вся ціла, крові немає. Думала тільки, 
щоб лишитися розумною. Щоб не бути тягарем для дітей».

Кожного разу, коли їй телефонує чоловік і просить повернутися, Олена 
пригадує сокиру, залишену в кухні і каже, що знову планує звернутися до поліції. 
Згадує жінка і про те, яким було їх сімейне життя: «Хочеться зберегти сім’ю. Але, 
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в першу чергу, хочу бути незалежною від чоловіка. У принципі, я намагалася 
бути від нього незалежною вже давно. Але він постійно мене контролював, 
все те, що я маю робити. Кожен мій крок. Я повинна була розказати все. Що і 
коли я збираюсь робити, десь піти з кимось, чи до когось в гості, то я на це 
не мала права. Це засуджувалося ним, його батьками. Так не має бути, а він 
може. Він – чоловік, і має право».

У Луцькому місцевому центрі з надання безоплатної вторинної право-
вої допомоги розповіли, що якщо буде відкрите кримінальне провадження 
за даним фактом, тоді Олені зможуть надати правову допомогу. «Якщо вона 
напише заяву, буде відкрите кримінальне провадження, і вона буде визнана 
потерпілою, то ми можемо надати їй допомогу. Тобто, це є наша компетенція. Але 
відповідно до закону, якщо вона захоче звертатися до суду або щоб її інтереси 
захищали адвокати, то ми можемо надати адвоката тільки у випадку1, якщо 
вона підходить під одну з категорій, які передбачені в законі «Про безоплатну 
правову допомогу». Це люди з інвалідністю, малозабезпечені, діти-сироти і 
так далі. Тобто це треба з’ясовувати з кожною особою окремо», – зазначили 
в прес-службі Луцького місцевого центру.

Катерина Бороздіна, директор департаменту експертиз та моніторингу 
громадської організації «Ла Страда – Україна», розповіла, що на гарячу лінію 
їх організації можна телефонувати в будь-який час для того, щоб отримати пси-
хологічну допомогу. За словами Катерини, випадки насильства з боку чоловіків 
бувають частими, але з боку інших членів родини є поодинокими: «Це невелика 
кількість таких дзвінків, коли йдеться про інших членів родини. А в принципі 
свекр, свекруха, вони будуть підпадати під категорію «інші члени родини». Це 
близько 1 % від загальної кількості дзвінків, але навіть якщо це 1 %, все-таки 
такі факти є, і до нас такі жертви, такі жінки телефонують. У більшості звичайно 
від насильства страждають з боку чоловіків». Катерина Бороздіна рекомендує 
потерпілій писати заяву до поліції, а також телефонувати їм для подальших дій.

Для того, аби звернутися за правовою допомогою до Луцького місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної допомоги, потрібно телефонувати 
за номерами: 77-07-17 або 78-79-96, а також можна телефонувати на Гарячу 
лінію громадської організації «Ла Страда – Україна» з питань протидії насильства 
в сім’ї: 0 800 500 335 або 386.

Аріна Крапка, «Громадське радіо», Луцьк.

1 Відтепер постраждалі від домашнього насильства також мають це право
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«Я викликала поліцію, щоб зупинити чоловіка», – 
жертва домашнього насильства
31 жовтня 2016 року

Оксана (ім’я жінки змінено) дочекалась коханого з армії, і вони одружилися. 
У 2013 році жінка завагітніла, але як раз в цей період у подружжя почалися 
конфлікти. З непідконтрольної Україні території приїхала мама Оксани, відно-
сини погіршувалися. Коли на світ з’явились два синочки, жінка почула перші 
погрози від чоловіка. Оксана має інвалідність 2 групи. Вона бачить по-осо-
бливому, тільки маленький діапазон того, куди дивиться. «Через два тижні 
після пологового будинку чоловік почав мені погрожувати, раз я не підходжу 
до дітей, на його думку, через мій зір, раз я така, то він може їх у мене забрати. 
У мене була паніка, а він знайшов цю точку і почав на неї тиснути. Я не знаю, 
чого він намагався домогтися. До дітей підходити? Я була після кесаревого 
розтину, мені в принципі піднімати щось неможна було. Я підходила». Ситуація 
ускладнилася ще більше, коли коханий втратив роботу. Одного разу Оксана 
попросила чоловіка розігріти дітям кашу, але та виявилась вже несвіжою. 
«Я дуже сильно злякалася, засмутилася, що з дітьми можуть початися проблеми. 
Ми почали сваритися, і він підняв на мене руку. Через те, що я винна, на його 
думку. «Ти ж мені сказала: «Налий», – ось я налив, і зігрів». Я навіть його батькам 
поскаржилася, але результату не було. Вони сказали, що він доросла людина, 
і вони не можуть на нього впливати». Чоловік вибачився, родина жила далі. 
Цієї весни Оксана вирішила на все літо поїхати з дітьми до мами, щоб синочки 
більше часу перебували на свіжому повітрі. Коли жінка повернулась, виявилось, 
що у чоловіка з’явилася інша сім’я. «Сварки почалися з моторошною з його 
боку агресією. Він почав говорити, що відніме у мене дітей. Що у мене прописка 
не там, що він мене викине, що розлучитися з такою реєстрацією, як в мене, 
взагалі не проблема. Мені було так страшно. Я дійсно боялася, що він відбере 
у мене дітей. Це пекло, коли постійно говорять, що ти не справляєшся. Хоча 
я з ними завжди, кожен день. І ти взагалі народила їх, щоб сидіти на моїй шиї, 
тому що ти нічого не можеш, і не можеш працювати, і ти взагалі ніщо. І це дуже 
вбивало», – розповідає вона.

У безкоштовній юридичній консультації Оксану заспокоїли. Забрати у неї 
дітей через хворобу неможливо. Жінка зітхнула полегшено. Та одного разу 
діти залізли до татових речей і розтягли їх. У будинку знову почався скандал: 
«Дійшло до того, що він мене вдарив. Не просто вдарив по обличчю, а ще схопив 
і припечатав до дверей. Це було дуже страшно. Я пережила в дитинстві, коли 
у батьків так було, я ненавиділа свого батька. Все згадалось… Цей страх… Було 
відчуття, що це взагалі не та людина, з якою я жила, яку я любила».

Жінка зателефонувала до гарячої лінії, юристу та до мобільної бригади з 
психосоціальної допомоги. Усюди відповіли: викликати поліцію. «Я подумала, 
якщо грамотні люди це говорять, то, напевно, це потрібно зробити. І я це зроби-
ла, я викликала поліцію. Хоча мені не хотілося до останнього. Мені здавалося, 
те, що я викличу поліцію – це буде хрест на взаєминах і на сім’ї. Але якоюсь 
частиною свідомості я розуміла, що мені потрібно його зупинити і показати 
йому, що не можна переступати межу. Щоб він схаменувся. Тому що він у своїх 
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пристрастях калатається і не розуміє, що йому можна, що не можна», – каже 
жінка.

Чоловік пішов від Оксани і дітей та подав на розлучення. Сьогодні жінка 
живе з установкою немов би вона одна, але не залишає надію на возз’єднання 
родини. Оксана спілкується з психологами і намагається розібратися у своїх 
відчуттях та емоціях. Керівник харківської мобільної бригади № 19 з психосо-
ціальної допомоги Світлана Таванцева радить жертвам насильства в сім’ї, 
в першу чергу, не мовчати: «Перше правило, про яке ми всім говоримо: «Хоч 
одній людині, але ти повинен про це говорити. У жодному разі не мовчати. Ти 
повинен почути думку іншого, чи не помиляєшся ти, чи насильство це? Може 
ти не правий, але обов’язково про це треба говорити. І те, що ти не правий, 
не означає, що тебе повинні бити. Це перше правило – не мовчи!». Під час 
агресії фахівці наполегливо рекомендують викликати поліцію, розповідає 
психолог Світлана Таванцева: «Дівчата, жінки, мами, бабусі, якщо вашому життю 
загрожує щось, якщо ви відчуваєте, що ви отримаєте фізичне насильство, вас 
можуть вдарити, над вами будуть знущатися – ви повинні викликати поліцію. 
Тільки так можна себе врятувати, тому що, можливо, буде пізно, і ні про яке 
збереження сім’ї вже йтися не буде». Мобільні групи працюють за підтримки 
Фонду «Українська фундація громадського здоров’я» і Фонду народонаселення 
ООН. За рік роботи в Харківській області зафіксовано майже 1800 випадків 
насильства. 65 % – відбувається у сім’ї, у 80 % страждають жінки. Більше поло-
вини випадків – це психологічне або емоційне насильство. За даними 340 
людей постраждало від побоїв і 250 перебувало у економічній залежності. 
За словами Світлани Таванцевої, у всіх випадках насильства в родині страждають 
діти: «Навіть якщо тато знущається з мами і не чіпає дітей, то тато тільки думає, 
що дітям він не наносить шкоди. Адже діти все бачать, і, як мінімум, вони пере-
ймають сценарій поводження. Припустимо, хлопчик дивиться, як поводитися 
з жінкою, або дівчинка дивиться, як чоловік повинен поводитися з жінкою. І 
таким чином вона надалі вибере собі агресора в чоловіки». За словами психо-
лога, частіше за все такі діти виростають агресорами. Великий відсоток серед 
жертв насильства в сім’ї – літні жінки. Вони страждають від алко- та наркоза-
лежних дітей чи онуків. І перебувають в постійному жаху. Вилучити агресора 
з родини практично неможливо. Сьогодні і жертву насильства нема куди 
поселити. У листопаді в Харкові з’явиться соціальний притулок. Там можна 
буде перебувати до трьох місяців.

«Відчуття тиску і дискомфорту в родині може бути 
насильством», – каже регіональний адвокат громадської 
організації «Право на захист» Оксана Желанова. Окрім 
Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», 
існують і міжнародні документи, які захищають права людини 
та передбачають адміністративну і кримінальну відпові-
дальність. «У перший раз, коли особа звертається з тим, 
що над ним відбувається насильство, насильник підлягає 
адміністративному покаранню у вигляді штрафу, у вигля-
ді громадських робіт, у вигляді навіть адміністративного 

арешту. Повторне звернення також має місце і може дійти до кримінальних 
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злочинів. Закликаю не допускати кримінальних злочинів. Тому що це можуть 
бути і тілесні ушкодження, як легкої тяжкості, так і середньої, як тяжкі тілесні 
ушкодження, так і зґвалтування. Причому, я акцентую увагу, це стосується і 
жінок, і чоловіків, і дітей. Є стаття, що передбачає покарання за побої «побої і 
мордування»1. Відтак, адвокат Оксана Желанова радить захищатись правовим 
шляхом. І навіть для написання заяви до правоохоронних органів, звертатись 
до юристів чи правозахисників. Таким чином, заява буде складена правильно 
і на неї не можна буде просто надати «відписку».

Світлана Горенко, «Громадське радіо», Харків.

1 Стаття 126 Кримінального кодексу.
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Історія про позбавлення у судовому порядку 
батьківських прав колишнього чоловіка. У родині мало 
місце насильство
26 січня 2017 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». Це «Ген справедливості», з вами Лариса Денисенко. 
Перше питання до пані Олени. Ми продовжуємо цикл про-
грам, присвячених наданню правової допомоги і доступу 
до правосуддя. Ми сьогодні перебуваємо в гостях в місті 
Суми, будемо представляти історію адвоката і клієнта. Наші 
гості – адвокатка Наталя Лебединець та її клієнтка Олена. 
З якою історією ви звернулися до адвоката?

Олена: Так склалися життєві обставини, що мені було 
необхідно позбавити батьківських прав на наших двох синів 
свого колишнього чоловіка. Були такі внутрішні настрої, 
що я була впевнена в тому, що це необхідно, що це потрібно 
для моїх дітей, тому що хотілося б виростити своїх синів 
гарними чоловіками, аби вони не вчиняли так зі своїми 
родинами, як вчинив їхній колишній тато, хоча він і не може 
бути колишнім татом у жодному випадку.

Лариса Денисенко: Олено, чи загалом ваш колишній 
чоловік приділяв увагу дітям? Яка була його участь? У чому 
була головна проблема з вашим колишнім чоловіком?

Олена: Наша проблема була в тому, що взагалі не було жодного спілкування. 
Фінансової підтримки також не було. Для дітей це було болісно.

Лариса Денисенко: Зараз вашим дітям відповідно 11 та 16 років, наскільки 
я пам’ятаю?

Олена: 11 буде меншому через місяць, зараз 10.
Лариса Денисенко: З якого віку тато припинив опікуватися, спілкуватися 

з дітьми?
Олена: Старшому ще 10 не було, а молодшому було 4 роки.
Лариса Денисенко: Це загалом дуже важке рішення, завжди травматич-

но для дітей. Ти завжди сподіваєшся на краще: що тато, або мати включаться 
у виховання та допомогу, в усвідомлення батьківства. Ви намагалися з ним 
говорити, пояснювати, що потрібно приділяти увагу дітям, або в нього була 
деструктивна поведінка?

Олена: Ми намагалися з ним спілкуватися на цю тему. Але все його спілку-
вання зводилося до того, щоб зробити боляче мені, а дітьми тільки маніпулювати. 
Тобто, діти були для нього не для відчуття батьківства: що це його діти та він має 
брати участь моральну у вихованні, опікуватися, цікавитися їхніми справами. 
Елементарний дзвінок телефоном: як в тебе справи, як ти себе почуваєш, які 
в тебе успіхи у школі… Дитині все це було потрібно, всього цього не було. 
Були певні маніпулювання, але на мою адресу, просто щоб зробити боляче. 
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А по факту не було того, на що заслуговує кожна дитина – любові і підтримки 
батька, вираження його турботи діями та словами. Цього всього не було.

Лариса Денисенко: А діти прагнули спілкування з ним?
Олена: Спочатку так. Це було на початковій стадії – дуже сумував мен-

ший, старший більше це все у собі тримав. А молодшому було дуже болісно, 
переживав, в нас були розмови. Через те, що трапилося, мій молодший син 
одного разу сказав: «Мамо, я ніколи не одружусь». Настільки це для нього було 
болісно. З часом все це минуло, зараз ми спілкуємося з молодшим, він батька 
навіть візуально не пам’ятає. Тобто, є якісь фото, які він бачить і розуміє, що це 
його батько, а візуально вже не пам’ятає.

Лариса Денисенко: Ви казали про психологічні маніпуляції, це можна 
характеризувати як психологічне насильство. Чи вдавався ваш колишній 
чоловік до насильства щодо вас або дітей?

Олена: Так. На жаль, це мало місце. Ми, жінки, чомусь соромимося, коли 
це відбувається з нами чи нашими родинами. Ми вважаємо, що це наша вина. 
Треба з цим боротися, не треба цього допускати, жодна людина не має права 
піднімати руку на свого чоловіка або дружину. Це неприпустимо. І в жодному 
випадку цього не мають бачити чи жити в цьому діти. Тому що вони перенесуть 
цю модель поведінки на свої сім’ї. І якщо хтось говорить, що треба берегти родину 
заради дітей, то інколи заради дітей її не потрібно зберігати. Тому що діти мають 
жити в умовах любові, розуміння, вони мають відчувати, що стосунки між татом 
і мамою є толерантними, люблячими. Ані моральне, ані фізичне насильство 
неприпустимі. Я розуміла, що мої діти не можуть в цьому рости. Вони мали 
на моєму власному прикладі побачити, що так з родиною вчиняти не можна. І 
я дуже сподіваюся, що вони це у своєму житті запам’ятають, і у своїх майбутніх 
родинах розумітимуть, що дружина та діти – це першочергове, що не можна 
в жодному випадку ображати чи проявляти фізичне насильство. Сподіваюся, 
для них це буде гарним уроком.

Лариса Денисенко: Що стало поштовхом для рішення звернутися до адво-
ката та подати до суду, щоб позбавити колишнього чоловіка батьківських прав?

Олена: До моменту звернення з цього питання, я вже займалася і розлу-
ченням, і аліментами, і випискою з квартири – все це мені вдавалося зробити 
самостійно. Але оскільки позбавлення батьківських прав є доволі серйозною 
процедурою, я оцінила свої шанси і зрозуміла, що можу не впоратися. У той же 
час, в мене не було фінансової можливості звернутися по допомогу до адвоката. 
Випадково дізналася про наш місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. Прийшла, мені надали усну консультацію, надали необхід-
ний перелік документів, які я мала зібрати, аби цей центр надав мені необхідну 
правову допомогу. Я підготувалася, зібрала необхідні документи, і досить 
швидко, за два тижні після звернення, мені надійшов лист, що цю безоплатну 
вторинну правову допомогу мені нададуть. Наталія Іванівна зі мною зв’язала-
ся, сказала, що буде моїм адвокатом. Ми зустрілися. Завдяки Наталії Іванівні 
я навіть не платила судовий збір. Вона написала необхідні заяви, і мене від 
нього звільнили. Тобто, вся ця процедура мені не коштувала жодної копійки.

Лариса Денисенко: Дякую, пані Олено. Наталіє, якщо перейти вже до про-
фесійного розгляду цієї справи, які основні складнощі спіткають людину, яка 
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вирішує подавати подібний позов про позбавлення батьківських прав? Що мають 
знати люди: які документи збирати, на що звертати увагу?

Наталія Лебединець: Ці справи дуже непрості. Для того, аби вирішити 
позитивно, потрібно багато чого зробити. Якщо справа потрапила до суду, 
то суд дуже вибагливо ставиться до такого роду справ, бо в таких справах одну 
людину позбавляють батьківських прав, і сторона, яка цього вимагає, повинна 
довести, що один з батьків не виконує свої обов’язки.

Лариса Денисенко: Що може слугувати доказами?
Наталія Лебединець: Як було у нашій з Оленою справі, доказами слугували 

судові рішення про розірвання шлюбу та сплату аліментів, виписки виконавчої 
служби, що батько тривалий час (понад 5 років) не сплачував аліменти, тобто 
не брав жодної фінансової участі у розвитку дітей. Крім того, з дозволу матері 
ми звернулися до професійного психолога, який поспілкувався з дітьми, 
та зробив висновок, до кого вони більш схильні – до батька, чи до матері. 
Хто з них приділяє достатньо уваги, а хто – ні. Висновок був, що діти майже 
не пам’ятають батька. Крім того, з боку позивача, тобто дітей, виступала Служба 
у справах дітей, яка також здійснює захист прав дітей. Наші фахівці дослідили 
матеріальне становище матері, місце проживання дітей, склали відповідні 
висновки. Останні також вплинули на те, що нам вдалося позбавити такого 
недолугого тата батьківських прав. Але коли я вперше зустрілася з Оленою, 
то мені було важко зрозуміти, як така маленька тендітна жінка зуміла на свої 
плечах утримувати таких вже дорослих хлопців.

Лариса Денисенко: Пані Олено, а які документи ви ще збирали та надавали 
пані Наталії?

Олена: Я зверталася по допомогу до класних керівників дітей в їхніх 
навчальних закладах із проханням надати інформацію, що батько не прихо-
див на батьківські збори, що він не зв’язувався з вчителями, аби цікавитися 
справами дітей. Це також вплинуло. Вчителі у школі та училищі затвердили 
необхідні папери про те, що батько не цікавиться дітьми. Я також зверталася 
до медичного закладу, де обслуговуються мої діти. Дільничий педіатр також 
надавав інформацію про те, що батько справами дітей не цікавиться, до нього 
з питаннями здоров’я дітей не звертався, приходила тільки мати.

Лариса Денисенко: А сам батько не заперечував того факту, що він 
не займається дітьми?

Наталія Лебединець: Я, мабуть, відповім на це питання. Справа розглядалася 
у три засідання, і протягом всіх цих трьох засідань ми чекали, що батько все ж 
таки прийде. Але ця людина не з’явилася жодного разу. Справу розглядали 
за його відсутності, хоча його запрошували судовими повістками. Ми з пані 
Оленою намагалися зробите все можливе і неможливе, аби довести, що батько 
не виконує своїх обов’язків – як у моральному, так і у матеріальному сенсі. 
На одному із засідань в нас навіть були запрошені свідки: класні керівники 
обох хлопчиків, сусіди, куми, тобто особи, які спілкуються з цією родиною. І 
їх свідчення також вплинули на судове рішення.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про пакет документів, який необхідний, 
аби рішення було позитивне, на чому треба акцентувати увагу? Кого бажано 
запрошувати у свідки, аби жінка, мати, почувалася більш захищеною?
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Наталія Лебединець: Усі справи різні, і порівнювати їх не можна. У кожній 
справі різні відносини між клієнтом та адвокатом чи юристом, різні ситуації, 
різні люди можуть подавати на позбавлення батьківських прав: і батько, і мати, 
і бабусі та дідусі стосовно своїх онуків. Тому до цього треба творчо та вибірко-
во підходити. Зараз в мене розглядається справа у суді: там зовсім маленька 
дитина, ще немає року. Не знаю наразі, як суд розгляне цю справу, але гадаю, 
що у зв’язку з тим, що у нас є негатив з боку батька (його триматимуть у місцях 
позбавлення волі ще 12 років), то, відповідно до Цивільного кодексу України, це 
може бути умовою для позбавлення батьківських прав. Але через те, що дитина – 
ще немовля, неможливо взяти психолога та опитати дитину. До позовної заяви 
необхідно додавати свідоцтво про народження дітей, довідки про фінансовий 
стан, рішення про сплату чи несплату аліментів, висновки психологів, довідки 
з лікарні, навчальних закладів та покази свідків. Дуже суттєву допомогу у таких 
справах надають свідки. Я у своїй практиці приділяю значну увагу висновкам 
психолога, тому що вони дуже допомагають. Але все одно хочу наголосити, 
що до кожної справи треба підходити окремо.

Лариса Денисенко: Яку роль відіграють органи опіки і піклування у даних 
справах? На що вони звертають увагу, і які висновки вони надають?

Наталія Лебединець: Органи опіки та піклування, як я вже говорила, завжди 
пристають на бік дитини. Вони не підтримують ані позивача, ані відповідача, 
вплинути на їх висновок неможливо. Вони спілкуються з дитиною, якщо вона 
на це здатна, тобто, навіть з трирічною вони, з мого досвіду, вже спілкуються. 
Шляхом бесід, малюнків вони роблять висновки. Але про них ми дізнаємося, 
вже коли отримуємо висновок Служби у справах дітей. Вони також прихо-
дять додому, спілкуються, дивляться, де дитячі іграшки, де дитяча кімната, як 
облаштована, яке ставлення, харчування. Усе це Служба у справах дітей вивчає 
і надає свій висновок. Не можна сказати, що вони ставляться до цього недбало. 
У мене було кілька таких справ: люди дуже переживають, що прийде Служба 
у справах дітей додому і оглядатимуть місце навчання, виховання, розвитку 
дитини. Співробітники служби розповідають, що люди переймаються, що живуть 
в одній кімнаті, на що вони завжди відповідають: діти в нас народжуються і 
в гуртожитках, але це не може бути завадою для батьків належно виконувати 
свої обов’язки. І в одній кімнаті можна облаштувати все і для двох, і для трьох 
дітей – усе можливо, якщо любляча сім’я.

Лариса Денисенко: Олена згадала, що ви зробили так, аби її звільнили 
від судового збору. Що потрібно для цього зробити? Адже зараз судові збори 
немаленькі, і для багатьох людей це є перепоною, аби оскаржувати щось у суді.

Наталія Лебединець: На сьогодні судовий збір за цією категорією справ 
становить 551 грн. 20 коп. А у разі, якщо з Нового року буде підвищуватися 
мінімальна заробітна плата, то він складатиме 1700 грн. Я поспілкувалася з пані 
Оленою, вона мені розповіла про свої життєві умови, у тому числі фінансові. 
Ми брали довідки про її мізерну заробітну плату, про сімейний стан, – і я звер-
нулася до суду з відповідним клопотанням, посилаючись на закон про судовий 
збір. Навіть те, що я, адвокат, надавала допомогу безоплатно, коштом держави, 
стало доказом. Тому я також надавала копію своєї довіреності та копію дору-
чення центру на надання Олені безоплатної вторинної правової допомоги. 
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Я вказала, що до центру звернулася така жінка, родина її малозабезпечена, і 
вона не в змозі заплатити судовий збір. Мабуть, нам пощастило, але суд ухва-
лив таке рішення. Бо з мого досвіду, такі ухвали виносять дуже рідко. Буває, 
що дозволяють сплатити частинами, але не звільняють зовсім. Мабуть, суддя 
увійшла в становище цієї жінки, яка маючи 2 000 грн на місяць, утримує двох 
хлопчаків, сплачує комунальні та якось живе.

Лариса Денисенко: А чи оскаржував колишній чоловік це рішення? Чи 
звертався до вас?

Олена: У його житті нічого не змінилося. Його не цікавлять діти. Йому 
це, мабуть, просто не цікаво. А для нас, завдяки центру та Наталії Іванівні, це 
вже не має значення. Живемо повноцінним життям, працюємо, відпочиваємо, 
навчаємося, ростемо. Усе буде добре.

Лариса Денисенко: Дякую. Сьогодні ми обговорювали питання позбав-
лення батьківських прав. Моїми співрозмовницями були адвокатка Наталя 
Лебединець та її клієнтка Олена. Почувайтеся захишеними!
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Обмежувальний припис: що це і як працює?
8 травня 2018 року

Лариса Денисенко: Вітаю слу-
хачів «Громадського радіо», це «Ген 
справедливості», з вами Лариса Дени-
сенко. Ми продовжуємо цикл програм, 
присвячених доступу до правосуддя і 
функціонування системи безоплатної 
правової допомоги. Сьогодні в мене дві 
гості – це заступниця начальника Управ-
ління забезпечення доступу до правової 
допомоги Координаційного центру з 

надання правової допомоги Наталія Марчук та начальниця відділу правової 
інформації та консультації Четвертого київського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Олена Маньківська. Тема нашої роз-
мови сфокусована на тому, як центри з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги співпрацюють з громадськими і правозахисними організаціями, які 
скеровані на допомогу потерпілим від домашнього насильства, зокрема, ми 
будемо говорити про співпрацю з організацією «Ла Страда – Україна». В Україні 
ця організація функціонує понад 20 років. На якому етапі починається співпраця? 
Як загалом це все відбувається?

Наталія Марчук: Громадська організація «Ла Страда – Україна» є нашим дуже 
давнім партнером. Я намагалася пригадати, з якого часу ми співпрацюємо. Мабуть, 
з початку функціонування і утворення наших місцевих центрів1. Ця співпраця є 
досить різноманітною, різноплановою. Для початку я б хотіла нагадати нашим 
слухачам, що в грудні минулого року Верховною Радою був прийнятий Закон 
України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», яким були 
внесені зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» стосовно 
віднесення осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства 
за ознакою статі, до суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу.

Лариса Денисенко: Наталіє, поясніть, що це означає. Будь-яка людина, яка 
зазнала домашнього насильства, незалежно від рівня доходів, може звернутися 
безпосередньо по безоплатну правову допомогу?

Наталія Марчук: Так, правильно. Особа, яка постраждала від домашнього 
насильства, може звернутися до нашого центру. Крім того, що вона може отримати 
правову інформацію, консультацію з тих питань, які її цікавлять, вона має право 
на призначення адвоката або фахівця нашого центру. Вони допоможуть, у разі 
необхідності, скласти документ процесуального характеру, будуть здійснювати 
представництво інтересів такої особи в судах, інших органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування. Тобто, особа набуде право на всі види 
правових послуг, які відносяться до безоплатної вторинної правової допомоги. 
Також хочу нагадати, що правову інформацію, консультацію з будь-яких питань 
можна також отримати, зателефонувавши до нашого контакт-центру системи 

1 100 місцевих центів з надання безоплатної вторинної правової допомоги були відкриті 1 липня 2015 
року.
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безоплатної правової допомоги за номером 0 800 213 103. Фахівці контактного 
центру вам також нададуть вичерпні правові консультації з тих питань, які вас 
цікавлять. Вони працюють з 7.00 ранку до 9.00 вечора без вихідних. У будь-який 
зручний час людина може скористатися цим номером телефону.

Лариса Денисенко: Якщо повернутися до потерпілих від домашнього 
насильства, наскільки я розумію, ця норма закону покриває і чоловіків, і 
жінок, і неповнолітніх. Якщо говорити про те, що у людини щось сталось, вона 
або наважилася звернутися до поліції, або підходить до питань, які вирішу-
ються в судовому порядку, вона може телефонувати до вас. Як це все буде 
відбуватися надалі? Я хочу, щоб потім ми поговорили з «Ла Страдою – Україна» 
і підключили б Олену до розмови. Але люди телефонують і на гарячу лінію «Ла 
Страда – Україна» – вона анонімна. Людина може розповісти, що з нею сталося 
і отримати психологічну допомогу, але щодо правової допомоги – її можуть 
там скерувати звертатися до центрів.

Наталія Марчук: Якщо людина знає, де знаходиться наш центр або бюро 
правової допомоги (найближчі до її місця проживання чи перебування), вона 
може безпосередньо прийти туди і отримати правові консультації з будь-яких 
питань. Вона може зателефонувати до нашого контактного центру, фахівці її 
проконсультують. Якщо наші працівники бачать, що в людини є необхідність 
в отриманні інших видів допомоги, наприклад, психологічної, медичної, соці-
альної, то вони її перенаправлять у відповідні служби, дадуть всі необхідні 
контакти, скоординують її подальші дії.

Лариса Денисенко: Наскільки зараз це реально – отримати медичну 
консультацію або ж допомогу, соціальну консультацію?

Наталія Марчук: На регіональному рівні нашими центрами ведеться 
співпраця із соціальними службами. Відповідно, є контакти медичних закладів, 
куди людину можна перенаправити. Наші фахівці володіють інформацією, куди 
перенаправити людину, щоб вона змогла отримати якісну допомогу. Крім того, 
ми співпрацюємо на регіональному рівні з різними громадськими організаціями, 
які займаються питаннями у сфері захисту прав постраждалих від різних форм 
насильства. За допомогою наших партнерів з громадського сектору ми таку 
роботу робимо і можемо людину перенаправити в ту установу, організацію, 
де їй зможуть надати таку допомогу.

Лариса Денисенко: Дякую, Наталю. Я б хотіла, щоб Олена Маньківська 
додала щось до слів своєї колежанки. Як відбувається ця співпраця?

Олена Маньківська: Я хочу наголосити, що Четвертий київський місцевий 
центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги безпосередньо 
співпрацює з громадською організацією «Ла Страда – Україна», починаючи з 
2016 року. На даний момент наші фахівці надають консультації на Національ-
ній гарячій лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми 
та ґендерної дискримінації 0 800 500 335. За період нашої співпраці нашими 
фахівцями вже було проконсультовано понад 400 осіб. На цій національній 
гарячій лінії ми надаємо консультації з будь-яких питань, з яких звертаються 
жертви домашнього насильства.

Лариса Денисенко: З якими питаннями звертаються? Більше звертається 
жінок чи чоловіків?
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Олена Маньківська: Більше, звичайно, звертаються жінки, але є й теле-
фонні дзвінки від чоловіків. Якщо брати співвідношення, то, напевно, 70 % – це 
жінки, а 30 % – це чоловіки. Звертаються з питаннями, як захистити свої права, 
які права вони загалом мають, які будуть наслідки для кривдника, якщо його 
притягнути до відповідальності, як саме притягнути кривдника до адміністратив-
ної або кримінальної відповідальності. Бувають питання з приводу розірвання 
шлюбу, з ким залишиться дитина, як встановити графік побачень з дитиною, 
як встановити місце проживання дитини. Ми надаємо консультацію щодо 
всіх цих питань. Якщо людина вже хоче звертатися до суду, хоче в судовому 
порядку встановити графік побачень з дитиною, то ми також надаємо контакти 
найближчого місцевого центру, куди людина може звернутися для отримання 
адвоката за рахунок державних коштів. Також на Національній гарячій лінії 
бувають такі випадки, що трапилося насилля, людина каже, що хоче звернутися 
до правоохоронних органів, питає, як їй звернутися. Бувають такі випадки, 
що ми надиктовуємо, як саме особа повинна написати заяву, як вона повинна 
звернутися і що саме конкретно вона повинна вказати в цій заяві про домашнє 
насильство, щоб цей конфлікт був вирішений. У нас бували такі ситуації, коли 
особа звернулася до фахівців нашого центру безпосередньо на Національну 
гарячу лінію, а потім особисто приходила до нашого місцевого центру. Ми 
на Національній лінії надавали консультацію, а потім вже очно надавали кон-
сультацію в нашому центрі. Якщо особа підпадала під категорію, зазначену 
у Законі України «Про безоплатну правову допомогу», то ми надавали адвоката 
за рахунок державних коштів. Навіть якщо раніше особа не підпадала під кате-
горію, то ми цю особу не залишали. Ми допомагали складати заяви, допомагали 
з тим, куди вона може звернутися, як вона може реалізувати і захистити свої 
права. На даний момент у нас уже є декілька звернень. Наприкінці 2017 та у 2018 
році уже зверталися жертви насилля для отримання адвоката за рахунок дер-
жавних коштів, щоб звернутися до суду та отримати обмежувальні приписи. 
Ми прийняли звернення і на даний момент ці звернення в роботі, документи 
вже були підготовлені і направлені до суду.

Лариса Денисенко: Приписи – це достатньо новий інструмент, який тільки 
запроваджується. З чим стикаються адвокати? Як на це реагують люди?

Олена Маньківська: Раніше цієї норми не було. Це нова норма. Люди 
в ситуації домашнього насильства беруться за все, що може їх врятувати, що може 
допомогти вирішити ту чи іншу проблему, яка трапилася в їхній сім’ї. Якщо 
людина дізнається про ці нововведення в законодавстві, звичайно, вона хоче 
ними скористатися, вона хоче реалізувати свої права. Обмежувальний припис 
видається на підставі рішення суду. Особа повинна звернутися до суду із заявою 
про видачу обмежувального припису. Він говорить про те, що кривднику буде 
заборонено вчиняти певні дії, тобто наближатися, приходити додому, спілку-
ватися або іншим чином вчиняти дії, які можуть нести за собою психологічне, 
фізичне насильство. Припис видається судом терміном до шести місяців, тобто 
особа на цей період часу може захистити себе від впливу кривдника.

Лариса Денисенко: При цьому залишаєшся у своєму будинку або в своїй 
квартирі, що теж дуже важливо.
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Наталія Марчук: Цей обмежувальний припис може бути продовжений. 
Це не тільки термін до 6 місяців. Потім можна повторно звернутися до суду 
і продовжити його. Дуже часто жінки хвилюються, коли вони проживають 
у помешканні чоловіка, який є кривдником. Оскільки це його помешкання, 
жінці з дітьми немає куди йти, тому вона дуже довгий час може терпіти таке 
насильство стосовно себе. Ось ця нова норма в законодавстві передбачає: 
навіть якщо це помешкання кривдника, і суд виносить такий обмежувальний 
припис стосовно нього, він повинен покинути своє помешкання і залишити 
особу, яка є постраждалою, в цьому помешканні.

Лариса Денисенко: Якщо людина, попри припис, не хоче залишати при-
міщення, чи можна звертатися до поліції?

Наталія Марчук: Так, звичайно. Тоді за допомогою поліції це рішення суду 
можна реалізувати.

Лариса Денисенко: Крім приписів, що ще хвилює людей? Якої допомоги 
вони потребують?

Олена Маньківська: Вони потребують допомоги з будь-яких питань, які у них 
виникають. Навіть якщо конфліктна ситуація в родині вирішується за допомогою 
обмежувального припису, дуже часто особи не мають наміру продовжувати 
сімейні відносини. Тоді виникає питання: як розірвати шлюб, як розділити майно, 
з ким залишиться дитина. Це головні питання, які хвилюють жертв домашнього 
насильства. Жертвами домашнього насильства у нас є не лише чоловік і дружи-
на, ними можуть бути бабуся і внук, брати. У нас була ситуація, коли жертвами 
насильства в сім’ї були два брати. Конфлікт полягав в майні, вони не могли поділити 
свою квартиру. У 2016 році була ситуація, коли до нас приходили і кривдник, і 
жертва домашнього насильства. Ми надавали адвоката за рахунок державних 
коштів, намагалися вирішити цю ситуацію і маємо позитивний досвід – ситуація 
конфлікту в сім’ї була вирішена.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про коло суб’єктів, на котрих поширю-
ються норми законодавства проти домашнього насильства, то це ще й люди, 
які перебувають в розлученні, можливо, перебувають в різних помешканнях. 
Чоловік може прийти до квартири колишньої дружини. Якщо вчиниться насиль-
ство, чи має вона право звертатися по допомогу?

Олена Маньківська: Так, законом розширилося коло осіб. Раніше колишні 
чоловік та дружина не підпадали під цю статтю. На даний момент, навіть якщо 
вони не перебувають у зареєстрованому шлюбі, але проживають однією сім’єю 
(так званий цивільний шлюб), вони можуть звертатися, якщо один з них стає 
жертвою домашнього насильства.

Лариса Денисенко: Як готувати фахівців та фахівчинь, зокрема, центрів 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги оперативно реагувати, 
приймати ці дзвінки?

Наталія Марчук: Така робота велася ще й до прийняття Закону України 
«Про запобігання та протидію домашньому насильству». У тісній співпраці 
з громадською організацією «Ла Страда – Україна» ми спільно проводимо 
тренінги, навчання для фахівців системи безоплатної правової допомоги 
на тему захисту прав постраждалих від ґендерно зумовленого насильства. Такі 
тренінги в минулому році проходили для фахівців місцевих центрів з надання 
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безоплатної вторинної правової допомоги міста Києва, такий тренінг також 
проводився для фахівців центрів з усіх регіонів України. Під час навчання наші 
працівники вчаться ідентифікувати різні форми насильства, дізнаються осо-
бливості спілкування з особами, які постраждали від різних форм насильства. 
Також розглядають і вивчають міжнародну практику розгляду таких справ, 
дуже багато цікавих питань, які потім вони використовують безпосередньо 
у своїй повсякденній роботі під час надання правової допомоги постраждалим 
особам, які звертаються до центрів. Крім того, на цих тренінгах наші фахівці 
обмінюються власним досвідом. Є регіони, де люди частіше і відкритіше гово-
рять про насильство, є регіони, де на цю тему не прийнято відкрито говорити. 
Фахівці обмінюються контактами, розбирають певну ситуацію. Такі тренінги 
є дуже важливими, корисними. Ми дуже сподіваємося, що у співпраці з «Ла 
Страда – Україна» і надалі зможемо їх проводити.

Лариса Денисенко: А якщо говорити про анонімність? Багато хто, особливо 
на рівні маленьких містечок, боїться вказати своє ім’я і загалом порушити це 
питання, тому що про це будуть знати всі. У нас дуже часто таврують людей, 
які зазнають насильства, які вдаються до насильства. Коли можна звернутися 
анонімно, а коли вже людина має бути свідомою того, що доведеться про себе 
розповісти більше?

Наталія Марчук: Звернутися до центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги чи до бюро правової допомоги і отримати правову консуль-
тацію, роз’яснення з будь-якого питання можна, не називаючи свого прізвища, 
не надаючи документів. Якщо ви захочете надати якісь дані, ви можете це зробити. 
Якщо ні, то вас ніхто не буде зобов’язувати це робити. Якщо людина потребує 
звернення до суду, тоді потрібно буде надати паспорт, копію ідентифікаційного 
коду, документ, який підтверджує належність до тої чи іншої категорії. Ми з гро-
мадською організацією «Ла Страда – Україна» розробили інформаційні матеріали 
(буклети, плакати, брошури), які є в кожному центрі у вільному доступі. Можна 
прийти, ознайомитися, взяти їх. Там зазначені номери телефонів Національної 
гарячої лінії «Ла Страда – Україна» з попередження домашнього насильства, 
торгівлі людьми та ґендерної дискримінації. Також зазначений номер телефону 
контактного центру системи безоплатної правової допомоги. Не потрібно боятися, 
що потрібно буде відкривати свої дані. Інформацію і консультації можна отримати, 
не називаючи імені та прізвища.

Олена Маньківська: Національна гаряча лінія з попередження домашнього 
насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації також є анонімною. Особи, 
які звертаються, не зобов’язані називати, звідки вони телефонують, не повинні 
називати свої імена, прізвища та по батькові. Особа може отримати консультації 
на лінії або у нашому центрі. Людина може з’ясувати, які в неї є перспективи, які 
шляхи вирішення цієї ситуації. Якщо людина зможе вирішити цю ситуацію шляхом 
отримання консультацій і не звертаючись до суду, то вона може вирішити свій 
конфлікт анонімно. Якщо видно зі всіх консультацій, з усіх заходів, які пропону-
валися фахівцями, що неможливо вирішити ситуацію поза судовим механізмом, 
то в такому випадку людина зобов’язана буде надати цю інформацію. Коли ми 
подаємо позовну заяву, там обов’язково повинна бути вказана вся інформація 
про цю особу і про кривдника.
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Лариса Денисенко: Дякую вам за цю розмову. Виходить так, що дійсно 
гаряча лінія і система безоплатної правової допомоги – це територія безпеки 
для тих, хто постраждав від домашнього насильства. Тож звертайтеся, якщо з 
вами стається така біда. Дякую Наталі Марчук – заступниці начальника Управ-
ління забезпечення доступу до правової допомоги Координаційного центру 
з надання правової допомоги, та Олені Маньківській – начальниці відділу 
правової інформації та консультації Четвертого київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Телефонуйте і нічого 
не бійтеся. Почувайтеся захищеними!
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Як обмежувальний припис допоможе зупинити 
домашнє насильство?
5 червня 2018 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». Це «Ген справедливості», з вами Лариса Денисенко. 
Ми продовжуємо цикл програм, присвячених функціону-
ванню системи безоплатної правової допомоги і доступу 
до правосуддя. Сьогодні ми будемо говорити про домашнє 
насильство – як боротися з ним і чи може вирішити цю 
проблему обмежувальний припис. Я вітаю в студії адвокатку 
із Запоріжжя Ірину Лічман. Не так давно набули чинності 
зміни до відповідного законодавства1, і став працюва-
ти обмежувальний припис2. На прикладі своєї клієнтки 

розкажіть, що призводить до того, аби людина ставила перед судом питання 
стосовно того, щоб отримати цей обмежувальний припис, і як він функціонує?

Ірина Лічман: Наведу вам приклад справи, яка знаходиться зараз у моєму 
провадженні. До мене звернулася клієнтка, яка діє в інтересах своєї неповно-
літньої дитини. Вона 16 років з чоловіком перебувала у шлюбі. Усі ці 16 років 
її колишній чоловік систематично вчиняв домашнє насильство стосовно усіх 
членів родини: морально принижував, ображав і її, і доньку, застосовував 
фізичне насильство. Це насильство вчинялося у присутності малолітньої 
дитини, яка ще є в цій сім’ї. У 2014 році цей чоловік дуже серйозно побив мою 
клієнтку, але вона тоді не звернулася до поліції, пожаліла його. Проте зверну-
лася до психолога і почала водити чоловіка на психологічну реабілітацію, щоб 
відкоригувати його поведінку.

Лариса Денисенко: Він погодився на це без припису?
Ірина Лічман: Так, але бажаних результатів це не принесло – він продовжував 

вчиняти насильство. Також він частенько вживав спиртні напої, а коли він вип’є, 
то стає дуже агресивним і зовсім не контролює себе. І таке терпиме ставлення 
до цього з боку клієнтки майже призвело до трагедії. Уже в цьому році стався 
випадок, коли кривдник (цей колишній чоловік) знову вжив алкоголь і почав 
чіплятися до старшої доньки, якій вже на той момент виповнилося 16 років. 
Дівчинка зробила батькові зауваження про те, що так поводитися не можна, 
почала заступатися за матір, і тоді батько почав бити свою доньку. Усе це 
відбувалося в присутності маленької дворічної дитинки, яка дуже злякалася і 

1 Йдеться про Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству», що був прийнятий 7 грудня 
2017 року і набрав чинності 7 січня 2018 року. Цим Законом також були внесені зміни до інших законодавчих 
актів, зокрема до Закону «Про безоплатну правову допомогу» – з метою надання особам, які постраждали від 
домашнього насильства або насильства за ознакою статі, права на безоплатну вторинну правову допомогу.
2 Обмежувальний припис стосовно кривдника – тимчасове обмеження прав чи покладення обов’язків 
на особу, яка вчинила домашнє насильство, спрямований на забезпечення безпеки постраждалої особи, 
що застосовується судом за зверненням постраждалої особи чи її представника. Суд може встановити 
заборону перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою, обмежити 
спілкування з постраждалою дитиною, наближатися на певну відстань до місця проживання (перебування), 
навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою, вести листування, телефонні 
переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв’язку особисто і через 
третіх осіб тощо. Обмежувальний припис видається на строк від одного до шести місяців.



Ген справедливості

488

плакала. Поки мати якось намагалася маленьку дитину винести в іншу кімнату, 
батько накинувся на старшу доньку та наніс їй кілька ударів ногами і руками. 
Все це закінчилося викликом швидкої допомоги і викликом поліції, після чого 
було відкрито кримінальне провадження. Зараз справа вже знаходиться в суді.

Лариса Денисенко: Тобто вперше за 16 років вона наважилася викликати 
і швидку, і поліцію?

Ірина Лічман: І тільки тому, що цього разу постраждала її донька. Якби знову 
постраждала вона сама, то не викликала б. Після цього жінка знову звернулася 
по допомогу до психологів, а психологічна служба направила її по юридичну 
допомогу до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Лариса Денисенко: Тобто весь цей час – 16 років – жінка зазнавала і 
психологічного і фізичного насильства? Чи за цей час були побиття, переломи, 
струси мозку?

Ірина Лічман: Були, останній раз у 2014 році. Вона мені показувала свої 
фотографії з сильними гематомами по всьому тілу, він її бив ногами в живіт, 
у неї були забої внутрішніх органів. Але тоді все це закінчилося тим, що вона 
повела його до психолога.

Лариса Денисенко: Чи вона пояснювала вам, чому вона його жаліла? І 
як реагували родичі?

Ірина Лічман: Важко пояснити, чому вона терпіла, але його батьки знали 
про це. Вона вже тоді хотіла подати на розлучення, але батьки чоловіка її запев-
няли, що не сталося нічого страшного, в кого не буває? У нашому суспільстві 
якесь дуже терпиме ставлення до цього, у нас дівчаток так виховують: хочеш 
заміж – терпи. Так не можна, зараз не ті часи, ми повинні виховувати якусь повагу 
в дитині, у дівчатах. Я хочу сказати, що і чоловіки до мене звертаються – жертви 
домашнього насильства, але це вже інша тема. Це непотрібна терпимість – що це 
соромно, не треба виносити сміття з хати. Ми ще не змінили свого ставлення 
до цього ганебного явища.

Лариса Денисенко: Коли донька вже стала старшою, вона ж могла само-
стійно кудись поскаржитися. Матір її просила не робити цього, зупиняла?

Ірина Лічман: Ні, донька, мабуть, просто бачила, як мати намагається все 
це владнати, і дуже довго терпіла. Але я спілкувалася з цієї дитиною, оскільки 
я представляю її інтереси в суді. І я мушу сказати, що в дитини зовсім інший 
характер, і це вже те покоління, яке не дасть себе ображати.

Лариса Денисенко: Тобто вона не буде відтворювати оцю модель мате-
ринського терпіння?

Ірина Лічман: Так, і я бачу, що вона вже і зараз ставить батька на місце, бачу, 
як вона до нього налаштована після цих подій, що вона йому цього не проба-
чила. Я їм порадила, щоб вони звернулися до суду про видачу обмежувального 
припису. Адже йде досудове розслідування, батько налаштований рішучо – він 
почав звинувачувати свою доньку, що це вона його спровокувала. Мовляв, він 
випив, але вона дуже нешанобливо себе поводила по відношенню до нього, 
вважає він, тому він змушений був застосовувати силу. Тобто, здоровий чоловік 
під 2 метри на зріст скаржиться на свою доньку: що не може знайти з нею спільну 
мову, вона його спровокувала і він змушений був її так побити – завдати ударів 
по ногах, голові, обличчю. Тому ми звернулися до суду із заявою про винесення 
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обмежувального припису, і обмежили йому спілкування на шість місяців і з 
колишньою дружиною, і з двома дітьми. Я поясню: коли насильство стається 
стосовно дружини, але воно вчиняється в присутності малолітньої дитини, 
то малолітня дитина також вважається особою, постраждалою від домашнього 
насильства, адже це психологічна травма для цієї маленької дитини. Отже, 
обмежувальний припис поширюється і на неї.

Лариса Денисенко: Часто люди, не знаючи цього, думають, що, оскільки 
кривдник не чіпає дитини, значить, не шкодить. Але коли він створює надмірно 
агресивну атмосферу в сім’ї, це все позначається на дітях.

У нас є історія про особливості домашнього насильства. Давайте послу-
хаємо: Наталія Серебрій із Запорізької області неодноразово потерпала від 
домашнього насильства всіх форм від свого чоловіка – ця історія сколихнула 
соціальні мережі та медіа. Вона та її діти знаходилися в залежності від тира-
на-чоловіка в Туреччині понад 7 років. Така історія не єдина. Про особливості 
домашнього насильства від чоловіка-іноземця та шляхи правового захисту, 
говоримо із Сюзанною із міста Харкова, яка вирішила поділитися своєю історією: 
«4 января муж выгнал меня из квартиры, бил ногами, мне помогала соседка. 
Мы с детьми выскочили из дома. Меня направили в Дом матери и ребенка. 
Я там жила с детьми. Он потом пришел, начал угрожать, и пистолетом угрожал. 
После последней встречи от меня оторвали грудного ребенка. Он задумал 
его украсть. Из четырех машин выскочили армяне, начали меня бить, толкать. 
19 апреля мы вышли из дома, подъехала машина, похожая на такси, оттуда 
выскочил он, в капюшоне, лицо закрыто и избил меня очень сильно. А ребенка 
схватил, как мешок картошки, и бросил в машину и увез. Приезжали скорая, 
полиция, сказали, что он имеет право по закону, как отец. 22-го числа будет суд. 
А сегодня собиралась комиссия, чтобы лишить его родительских прав. Потому 
что младший ребенок в стрессовом состоянии. Полиция никак не реагирует 
на мои заявления. 4 числа я хотела увидеться со своим ребенком – он находится 
на закрытой территории, к нему никого не пускают, никто им не занимается. 
Родителям мужа мой ребенок не нужен».

Ще одну історію розповідає нам Марта Чумало, заступниця голови гро-
мадської організації «Центр «Жіночі перспективи». Вона надавала психологічну 
допомогу жінці із Криму, яка вийшла заміж та переїхала до чоловіка в Малайзію. 
«Вона вийшла заміж і поїхала до чоловіка в Малайзію, у них є двоє дітей, дівчинка 
старша, їй 7 років. Від самого початку він почав з неї знущатися, забороняв їй 
контактувати із близькими, коли вона спілкується з ними по Viber. Він контролює 
всі її контакти в соціальній мережі, свободи у неї немає. Там йшлося про всі 
види насильства. Вона мала досить серйозні тілесні ушкодження, має копії 
медичних документів, які їй вдалося сфотографувати, бо він все це вилучає. 
Кілька днів тому вона мені повідомила, що погано почувається, в неї виявили 
туберкульоз. Вона потребує госпіталізації, а він з неї знущається і каже: «Я тебе 
доведу, ти маєш померти, ми добре з дітьми заживемо, коли тебе не стане». 
Зараз жінка в депресії, в неї було кілька суїцидальних спроб, вона ізольована, 
чоловік не випускає її, контролює її переміщення, її документи. Доступу до коштів 
в неї дуже мало. До нас її скерували у Facebook, спільнота, яка обговорює 
домашнє насильство. Вона дізналася про нас, і написала. Коли ми почали з 
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нею контактувати, виявилося, що жінка дуже хоче приїхати в Україну. Хоча 
не дуже розуміє, яка тут у неї перспектива. Ми намагаємося налагодити контакт 
з її братами, які обіцяють їй допомагати, якщо вона вирветься з тієї країни. 
Посольство чи консульство, як це часто буває, могло б працювати краще. Вони 
кажуть, що не можуть нічим допомогти, хоча вона є громадянкою України. Якби 
була ратифікована Стамбульська конвенція1, можна було б вимагати від цих 
установ допомагати нашим жінкам за кордоном».

Лариса Денисенко: Пані Ірино, ми вже проговорили ситуацію, з якою 
зіткнулася ваша клієнтка. Щодо цього обмежувального припису. У який спосіб 
і куди звертатися, що потрібно готувати, в якому вигляді він має бути, чи може 
людина його скласти чи краще звернутися до відповідного фахівця?

Ірина Лічман: Для того, щоб отримати цей обмежувальний припис, потріб-
но звернутися із належною заявою до суду. Суд розглядає заяву та докази, які 
додаються до цієї заяви, і виносить відповідне рішення. Воно набуває чинності 
негайно. І навіть якщо кривдник подає апеляційну скаргу та оскаржує це рішен-
ня, воно все одно продовжує діяти, поки це питання не розгляне апеляційна 
інстанція. Що треба для того, щоб звернутися до суду? Звісно, потрібні докази, 
які підтверджують, що дійсно, в родині відбувається домашнє насильство – 
тривалий час, і це насильство має серйозний характер. Хочу зауважити, що від 
домашнього насильства може потерпати хто завгодно: колишня дружина, 
діти, старенькі батьки, племінники, падчерка, пасинок тощо. Щодо доказів, 
то вони обов’язкові. Якщо вчиняється насильство, як у наведеному прикладі, 
де постраждали діти, то повинні бути свідки – родичі, сусіди і просто знайомі, 
які бувають у гостях у цієї родини та знають, що там відбувається. Повинні бути 
письмові докази. Якщо страждають діти, то потрібно звертатися з письмовими 
заявами до служби у справах дітей. Адже ця служба – це той орган, який захищає 
права неповнолітніх осіб, це її обов’язок. І в таких справах служба у справах 
дітей обов’язково залучається до участі у суді. Повинна бути заява до поліції 
та відповідь, що вона якось відреагувала. Якщо заява про вчинення правопо-
рушення внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, то потрібен 
витяг з цього реєстру. Це на етапі, коли йде досудове розслідування, і справа 
ще не передана до суду. Тобто, всі відповіді від цих органів потрібно збирати. 
Що ми робимо? У Запоріжжі є психологічні служби, до яких звертаються люди, 
що постраждали від домашнього насильства. У нас є об’єднання психологів 
та психоаналітиків «Взаємодія». Мої клієнтки звертаються туди, з ними пра-
цюють психологи і також надають свої відповідні висновки щодо проведеного 
психологічного обстеження – це також є доказом. Адже якщо постраждала 
дитина, психолог проводить психологічне обстеження на предмет ситуації, дає 
свій висновок, в якому описується ситуація та стан, в якому ця дитина знахо-
диться. І це також є доказом, що до дитини вчиняється домашнє насильство. 
Усі ці докази в сукупності і є доказовою базою того, що стосовно цієї родини 
вчиняється домашнє насильство, і ці докази вже подаються до суду разом із 
заявою про видачу обмежувального припису.

1 Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу 
з цими явищами.
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Лариса Денисенко: Коли людина викликає швидку допомогу чи звер-
тається до лікаря після домашнього насильства, в який спосіб це фіксувати? 
Я так розумію, що звичайні лікарі можуть фіксувати, наприклад, травми різного 
ступеня тяжкості. Як людина має збирати ці медичні докази у звичайних швидких 
та у звичайних лікарів?

Ірина Лічман: Якщо викликається швидка на місце події вчинення домаш-
нього насильства, то швидка одразу ж фіксує, і жертву везуть у лікарню, де їй 
надається допомога. Дані про побої передаються до поліції і обов’язково зазна-
чається, що, зі слів жертви, її побив кривдник, і це вже неможливо проігнорувати.

Лариса Денисенко: Чи потрібно відстежувати, що довідка пішла в такий 
спосіб, чи це зобов’язання медичних працівників подавати ці сигнали до поліції?

Ірина Лічман: Якщо, наприклад, до лікарні привозять дитину із забоями, то, 
звісно, повідомляється про це до поліції. І вже співробітники поліції проводять 
опитування і з’ясовують, хто наніс ці тілесні ушкодження. Якщо мати з дитиною 
звертається до лікаря вже після події через день-два, то це буде записано 
у медичній картці. Але я вважаю, що потрібно це фіксувати через звернення 
до поліції, бо коли починається кримінальне провадження, призначається 
експертиза, то це вже доказ.

Лариса Денисенко: Усі 16 років ваша клієнтка зазнавала насильства, 
не зверталася до поліції, але зверталася до психолога і водила туди чоловіка. 
Це може слугувати доказом того, що проблема наявна, і вона систематична?

Ірина Лічман: Так, це може слугувати, і в нас з цього приводу був висновок 
психолога, який працював з цієї родиною. Психолог надала свій висновок, де 
зазначила, що з 2014 року вона працює з моєю клієнткою, яка потерпає від 
домашнього насильства, що до неї звертався її чоловік і вона з ним працю-
вала з приводу домашнього насильства. І це як доказ послугувало нам в суді 
підтвердженням того, що проблема насильства в родині існує вже тривалий 
час, що вона не виникла тільки вчора.

Лариса Денисенко: Як відбувається сама процедура судового розгляду таких 
питань як ухвалення суддею рішення стосовно дії обмежувального припису?

Ірина Лічман: Заява про видачу обмежувального припису повинна бути 
розглянута судом впродовж 72 годин, тобто, достатньо швидко. Вона розгля-
дається в одному судовому засіданні: викликаються сторони, заслуховуються, 
вивчаються докази і виносяться відповідні рішення. Все за одне судове засідання.

Лариса Денисенко: Чи можна в це судове засідання приводити свідків? Чи 
толерується суддями присутність адвокатів з боку потерпілих? Та які питання 
може ставити суд?

Ірина Лічман: У сторін є право приходити у судове засідання з адвокатами 
(кривдник може захищатися), так само запрошуються і свідки. І з подачею цієї 
заяви повинні бути наявні всі докази, оскільки потім не буде часу збирати ці 
докази, необхідно їх надати одразу. Має бути доведено, що дійсно існує домашнє 
насильство, що воно дійсно триває певний час, і що обмежувальний припис 
необхідний для того, щоб припинити подальше його вчинення. Ми повинні 
довести, що якщо не буде цього припису, то, можливо, така поведінка буде 
продовжуватися. І постраждала особа, постраждала дитина може зазнати і 
в майбутньому якихось фізичних ушкоджень, чи моральних страждань.
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Лариса Денисенко: Виходить, що кривдник залишається без права кори-
стуватися своєю власністю певний час, якщо йдеться про те, що він має право 
проживати в помешканні? Як вирішується питання того, куди йому подітися, 
поки діє обмежувальний припис?

Ірина Лічман: У тих випадках, з якими я стикалася, такої проблеми не було. 
У першому випадку чоловік був іноземець і проживав окремо, в іншому випадку 
у нас вже був обмежувальний припис на той момент, коли подружжя вже розі-
йшлося, і чоловік вже виїхав з квартири. Але це цікаве питання: що робити, коли 
люди проживають разом. Наскільки я знаю, по Україні в практиці ще такого 
не було. Тому, якщо таке питання виникне, будемо його вивчати і разом із судом 
думати, як потім цей припис реалізувати.

Лариса Денисенко: На мою думку, якщо людина порушує обмежувальний 
припис, потерпіла в даному випадку має право викликати поліцію.

Ірина Лічман: Так, в разі, якщо обмежувальний припис порушується, 
то зацікавлена сторона викликає поліцію.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. Нагадую, що в програмі «Ген 
справедливості» питання домашнього насильства і дії обмежувального припису 
ми обговорювали з адвокаткою Іриною Лічман. Почувайтеся захищеними!
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Домашнє насильство: важливо зробити перший крок і 
звернутись по допомогу
3 липня 2018 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». Це «Ген справедливості», з вами Лариса Денисенко. 
Ми продовжуємо цикл програм, присвячених функціону-
ванню системи безоплатної правової допомоги і доступу 
до правосуддя. Моя гостя – юристка системи БПД Юлія 
Кононенко, і ми будемо говорити на тему домашнього 
насильства. Це одна з тем, яким ми присвячуємо багато 
уваги. Важливо, щоб наші слухачі та слухачки чули і знали як 
можна опиратися, боротися. Як юридична система і, зокрема, 
система безоплатної правової допомоги може допомогти 

вирішити ту чи іншу проблему, коли ви зазнаєте домашнього насильства. Давайте 
проговоримо цю тему на прикладі реальної історії. Розкажіть її, будь ласка.

Юлія Кононенко: Наприкінці весни до нас звернулася 30-річна жінка, мама 
чотирьох дітей. Найстаршій доньці 13 років, інші діти – шкільного та дошкільного 
віку. Жінка ця пережила домашнє насильство. Чоловік, рідний батько трьох 
менших дітей, чомусь був незадоволений поведінкою старшої доньки, яка є 
йому нерідною, і побив її. На моє запитання, які в них були відносини до цього 
випадку, я отримала відповідь, що не дуже. Але це вже була точка кипіння, 
коли він побив старшу дівчинку. І коли втрутилася сама жінка, то і вона зазнала 
тілесних ушкоджень.

Лариса Денисенко: Це був перший випадок насильства, скерований 
на старшу доньку і на жінку?

Юлія Кононенко: Далеко не перший. Більшість жінок замовчують і зали-
шають це питання на самоплинне вирішення. Не бажаючи залишати дітей 
без батька, будучи під тривалим, систематичним, психологічним та фізичним 
тиском, побоюючись, що не зможе сама вигодувати чотирьох дітей, – жінка 
залишається під таким тиском домашнього тирана і терпить. У цьому випадку 
для жінки агресія проти дитина стала, очевидно, останньою краплею. Вона 
швидко зібрала речі і з дітьми покинула їхнє з чоловіком спільне місце про-
живання, яке вони винаймали, і поїхала до Бердянська.

Лариса Денисенко: Вона коли-небудь зверталася до поліції стосовно 
того, що відбувається?

Юлія Кононенко: Жінка мешкала в селі, там такі ситуації чомусь трапля-
ються частіше. Жінки сором’язливіші, більше бояться розповідати про це і 
навіть не знають, кому б про це можна було розповісти. Так вони терплять 
насильство впродовж років. На моє питання, чи це був перший випадок фізич-
ного насильства над нею і над дитиною, вона казала, що ні, і що вона декілька 
разів викликала дільничного інспектора. Я так розумію, що він складав такий 
первинний матеріал, проводив роз’янення, тому що дільничий повинен від-
реагувати. Все вирішувалося тим, як я розумію, що жінка або забирала заяву, 
або вирішувала цей конфлікт самостійно, бо розуміла ті наслідки, які можуть 
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чекати на батька трьох її дітей, якщо вона буде наполягати на продовженні 
розгляду цієї заяви.

Лариса Денисенко: Громада якось включалася у цей процес? Є місцеве 
самоврядування, вчителі, вихователі, які могли помічати в дитини синці. Це ж 
село, маленька громада, всі переважно все знають і переважно всі мовчать. 
Яка історія цього замовчування?

Юлія Кононенко: До Служби у справах дітей жінка не зверталася. Мабуть, 
бувало, що йшла ночувати до якихось сусідів, друзів, аби перетерпіти цю бурю. 
Агресія у чоловіка виникала на фоні зловживання спиртними напоями. Під 
їх впливом він починав «виховувати» дітей. Коли я запитувала її, чому ж вона 
не зверталася по допомогу, не ставила це питання перед громадою, вона спер-
шу відповідала: «Я боюсь, – а потім додавала: – А що, так можна було?» Через 
побоювання, фізичний та психологічний тиск жінка не зверталася по допомогу.

Лариса Денисенко: Як вона діяла у цьому останньому випадку? До кого 
звернулася? До дільничого знову чи до медичного закладу, якщо були фізичні 
ушкодження? Яким чином вона вийшла на вас?

Юлія Кононенко: До нашого Бердянського місцевого центру з надання 
БВПД жінка потрапила з Об’єднання психологів та психоаналітиків «Взаємодія». 
Там жінкам та дітям, які постраждали від домашнього насильства, надають 
тимчасовий притулок. Термін перебування у центрі – до 3-х місяців. За цей час 
жінка має вирішити свої нагальні питання, що стосуються житла, влаштування 
дітей до шкіл чи садочків, працевлаштування. Такий перехідний час. Безпосе-
редньо до нашого центру вона звернулася з питанням про розірвання шлюбу 
та стягнення аліментів. На моє питання, що мені зазначати у фабулі позовної 
заяви про розірвання шлюбу, вона відповіла, що зверталася до правоохоронних 
органів. Але я підозрюю, що це було звернення громадян, тому що вона досі 
чекає відповіді. Після отримання тілесних ушкоджень жінка не одразу зверну-
лася до медичної установи та Нацполіції, тому ті тілесні ушкодження, які були 
на момент звернення, вже, мабуть, не передбачали можливості кваліфікувати 
їх навіть як легкі тілесні ушкодження.

Лариса Денисенко: Тобто, історія не давала змоги відкрити кримінальне 
провадження?

Юлія Кононенко: Станом на сьогодні – ні. Це буде письмова відповідь 
в межах Закону України «Про звернення громадян». Перед органами Нацпо-
ліції жінка не намагалася ставити питання про внесення відомостей про факт 
насильства до Єдиного реєстру державних розслідувань і про порушення 
кримінальної справи.

Лариса Денисенко: Так розумію, що вона не зовсім знала, що в такій 
ситуації робити і як бути далі, тому і не зверталася. Коли трапляється така 
ситуація, що факт насильства не зафіксований, але людина травмована і все ж 
таки наважилася захищати себе і дітей, як діяти? З чого жінці починати? Я так 
розумію, що, оскільки дуже багато речей було випущено з суб’єктивних і об’єк-
тивних причин, ви вирішили діяти суто у цивільній площині?

Юлія Кононенко: Ми вирішили діяти у цивільній площині, бо на тій стадії 
ситуації, з якою жінка звернулася до нас, уже не можна було діяти у межах 
кримінального провадження. Перш за все, має бути належна фіксація будь-яких 
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факторів: відносно себе, відносно дітей. Де б людина не мешкала, кругом є 
відповідні територіальні громади, структури. Обов’язково потрібно фіксувати і 
факти насилля над дітьми. Адже до їхнього повноліття чоловік є батьком, і має 
право спілкуватися з дітьми, навіть якщо проживає окремо. Він може забажати 
спілкуватися з дітьми, і якщо буде юридично грамотно себе поводити, то звер-
неться до Служби у справах дітей, і вона зобов’яже жінку визначити дні і години 
побачень з цим батьком. Батьком, якого бояться діти, якого боїться сама жінка. 
От такі можуть бути наслідки, якщо жінки замовчуватимуть подібні ситуації.

Лариса Денисенко: Тобто ситуація з нефіксацією не дала можливості 
ставити перед судом питання стосовно обмежувального припису.

Юлія Кононенко: Так, не було доказової бази. Відсутні відповідні висновки 
Служби у справах дітей, відповіді на наші звернення. Якби ці звернення були 
систематичними, можна було б говорити про тривалість ситуації – знущання, 
приниження, нанесення тілесних ушкоджень, – і тоді ставити питання про поз-
бавлення батьківських прав чи обмеження спілкування, говорити про те, що, 
якщо особа забажає визначити певний порядок відвідання своїх дітей через 
суд, це буде неможливо зробити саме через отакі випадки поведінки з боку 
батька. Оскільки все це не було належним чином зафіксоване, ми, юристи, 
не можемо допомогти жінці.

Лариса Денисенко: Зараз як розвивається ситуація? Адже четверо дітей 
і усі неповнолітні. Суд дуже часто наполягає на збереженні родини. Свідчити 
про насильство може жінка, дитина, психологи, але більше доказової бази 
і немає. Як і що радити жінці, аби вона не боялася, йшла далі і наполягала 
на важливості здорового середовища для себе і дітей?

Юлія Кононенко: Суд у будь-якому випадку виходить із найкращих інтересів 
дитини. Він повинен встановити, відповідно до наданих у справі матеріалів, чи 
відповідає розірвання шлюбу інтересам дитини. Тому з інформації, яку ми маємо 
за час перебування у центрі «Взаємодія», факт звернення до органів Нацполіції 
(навіть якщо це і не питання про порушення кримінальної справи, але сам факт 
звернення буде прописаний), – на судовому засіданні будемо говорити, що збе-
реження цього шлюбу не відповідає не лише інтересам жінки, а й інтересам 
дітей. Тому що перебування в шлюбі цих двох людей ставить під загрозу життя, 
здоров’я і нормальний розвиток дітей. Щодо питання про стягнення аліментів 
маємо наміри працювати за спрощеним провадженням: отримати досудовий 
наказ і пред’являти його до виконання. Таким чином, якомога швидше жінка 
зможе отримувати кошти або ж ставати на облік в Управління соцзахисту 
населення і отримувати допомогу від держави.

Лариса Денисенко: Суто з формальних причин, якщо дійсно юридична 
поведінка грамотна, батька не можуть позбавити можливості спілкуватися з 
дітьми. Якщо батько, як у нашому випадку, не зафіксований, як той, хто вчиняв 
домашнє насильство, як можна говорити про убезпечення інтересів дітей?

Юлія Кононенко: Потрібно звертатися до Служб у справах дітей, і жінка 
в таких ситуаціях має працювати на випередження. Не чекати, поки батько 
почне заявляти про свої права, про бажання бачитися і спілкуватися з дітьми, 
що він хоче виконувати свої батьківські обов’язки, а вона виїхала в невідомо-
му напрямку і не дає йому бачитися з дітьми. Щоб потім мати якісь юридичні 
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важелі в процесах про визначення місця проживання, порядку проживання 
з дітьми, мають бути відповідні докази – чому жінка зверталася. Вона може 
надати документи, які отримає в центрі «Взаємодія», підтверджуючи факт її 
перебування там, звернення до органів Нацполіції. Моя клієнтка продовжує 
бачитися з чоловіком, він приїжджав до Бердянська, купляв дітям взуття. Якщо 
будуть якісь рецедиви такої його негативної поведінки – це тільки належна 
фіксація, яка потім дозволить суду визначити порядок спілкування. Спілкування 
батька з дітьми може відбуватися в короткий період, в обов’язковій присутності 
матері, щоб налагодити попередній контакт, який діти із батьком втратили.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. Універсальна порада: не боятися, 
не скорюватися обставинам, фіксувати усі випадки, аби почуватися убезпечною 
людиною. З вами був «Ген справедливості». Наша гостя – Юлія Кононенко, юристка 
системи БПД з Бердянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. Ми проговорювали питання домашнього насильства, і як, 
наприклад, в цивільному просторі можна запобігати продовженню домашнього 
насильства і поставити щодо цього крапку. Почувайтеся захищеними!
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Домашнє насильство в шлюбі з іноземцем: історія 
допомоги потерпілій
18 липня 2018 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського радіо». 
З вами Лариса Денисенко, і це «Ген справедливості». Ми 
продовжуємо цикл програм, присвячених функціонуванню 
системи безоплатної правової допомоги і доступу до пра-
восуддя. Сьогодні в нас складна розмова, вона стосується 
і проблематики домашнього насильства, і шлюбів з інозем-
цями. Гостя студії – адвокатка Ірина Лічман. Вітаю вас, пані 
Ірино. Якщо ми говоримо про проблематику домашнього 
насильства, мені хотілося б, щоб на прикладі історії вашої 
клієнтки ми ввели наших слухачів і слухачок у цей простір. 

Як стається так, що жінка опиняється у шлюбі в заручниках, чому це стається 
і як цьому зарадити?

Ірина Лічман: Це цікава і болюча тема. Коли наші дівчата одружуються з іно-
земцями і їдуть до іншої країни, вони сподіваються на краще життя, на кращу долю, 
сподіваються реалізувати себе як мати, як дружина. Але не завжди трапляється 
так, як вони б цього хотіли. У моєму провадженні є комплекс справ – займаюсь 
ними з 2016 року. Починалося все з того, що ми визначали місце проживання 
дитини в Україні з матір’ю, потім була справа про розірвання шлюбу, потім 
справа про усунення перешкод у спілкуванні дитини (з боку батька дитини). 
Є у нас і кримінальна справа, і справа про видачу обмежувального припису. 
Тут цілий комплекс проблем. Ця справа може слугувати зразком того випадку, 
коли не пощастило із шлюбом з іноземцем. Моя клієнтка уклала шлюб у 2013 
році в Україні з громадянином так званої Турецької Республіки Північного Кіпру. 
Дитина їхня народилася в Україні. Через півроку після народження дитини вони 
виїхали до Кіпру. Поки жили в Україні все було добре. Жодних підстав для підозр 
в тому, що чоловік виявиться поганим, не було. По приїзді до Кіпру змінилося все. 
Інша держава – це інша ментальність, інший світогляд, особливо, коли йдеться 
про мусульманські країни. Там як жити в родині, як спілкуватися з дітьми – пояснює 
релігія. Тому, одружуючись з мусульманином, варто про це пам’ятати. І жінка має 
усвідомлювати, що вона або підкориться, і буде все терпіти, або якщо вона хоче 
зберегти той стиль життя, який був у неї в рідній країні, то можливі певні супе-
речки в родині. На Кіпрі моя клієнтка з дитиною та чоловіком жили разом з його 
батьками, які мали на свого сина неабиякий вплив. Сам чоловік – мусульманин 
за віросповіданням і тиран по натурі. Він вимагав повної покори, йому потрібно 
було, щоб дружина у всьому підкорялася, не працювала, сиділа вдома і займалася 
лише ним. При цьому він не давав їй грошей, не забезпечував її, не дозволяв 
виходити з дому, працювати, спілкуватися по Skypе з рідними та друзями, які 
залишилися в Україні. Так вона прожила з ним три роки, і з кожним днем життя 
ускладнювалося. Чоловік моєї клієнтки займався економічним насиллям, вона 
на все випрошувала гроші. Було навіть таке, що українська бабуся висилала 
дитині речі і, коли приїжджала в гості, то привозила одяг та іграшки, бо дитина 
не була забезпечена. І не тому, що в батька не було грошей, а тому що він був 
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жадібним. Чоловік цей працював на роботі по сезонах, і коли на таку роботу 
виїжджав, то грошей не залишав навіть на їжу. І жінка з дитиною навіть не мали 
за що купити продуктів. Їли те, що приносила свекруха. Це було принизливо і 
образливо.

Лариса Денисенко: Коли жінки стикаються з проявами економічного 
насильства, то що може слугувати підтвердженням, що таке насилля відбувалось?

Ірина Лічман: Моя клієнтка намагалася зверталася до поліції, але вона 
не знала мови, її не випускали з дому. Тому вона не могла якось організувати собі 
захист. Єдине, що вона могла – дзвонити додому в Україну по Skypе і розповідати, 
що не має грошей навіть на їжу. У цій справі довести економічне насильство 
можна було лише завдяки показанням оцих свідків, тих, кому вона про нього 
розповідала. Якби це сталося в Україні, то було б значно простіше. Адже жінка 
мала б змогу звертатися до служб соцзахисту, поліції, служб у справах дітей. 
Потрібно було б звертатися письмово, ці структури прореагували б. Це стало б 
фіксацією насильства і доказом. Варто пам’ятати, що поряд з економічним 
насильством завжди стоїть фізичне та психологічне – залякування, погрози, 
приниження. Усі три види насильства відбуваються паралельно. І четвертий 
вид насильства, сексуальне, також часто присутнє.

Лариса Денисенко: Розкажіть, будь ласка, як сексуальне насильство може 
виникати у шлюбі. Часто навіть у експертному середовищі люди не розуміють, 
що це реально можливо.

Ірина Лічман: Сексуальні стосунки жінки і чоловіка завжди ґрунтуються 
на згоді. Коли дружина проти чогось, вона цього не хоче або не може, а чоловік 
все одно бере її силою, то це є сексуальним насильством.

Лариса Денисенко: Як жінка могла реагувати, перебуваючи у такій складній 
ситуації закордоном, окрім як телефонувати родичам по Skypе?

Ірина Лічман: Вона більше ніяк не могла реагувати. У неї не було кола 
знайомих, кому могла б про це розповісти або хто став би свідком цього 
насильства. Одного разу, коли чоловік побив її ногами, а свідками цього були 
його батьки, вона попросила їх викликати поліцію, то вони відповіли: «Навіщо? 
Це ваші стосунки у родині». Там, за кордоном, без свідків, без поліції довести 
щось було важко. На щастя, їй через три роки увірвався терпець і вона змогла 
втекти разом з дитиною в Україну.

Лариса Денисенко: Що ж відбувалося по приїзді в Україну?
Ірина Лічман: Її чоловік приїхав слідом за нею і вмовляв повернутися. Коли 

зрозумів, що вона не повернеться, почав тероризувати. Він – людина забезпечена і 
мав змогу приїжджати щодва тижні. Переслідував її, наполягав на зустрічах. І вона 
не могла не зустрічатися, бо він – батько дитини, не позбавлений батьківських 
прав і за законом вона не мала підстав не давати йому бачитися з дитиною. Але 
йому дитина була потрібна лише як привід, щоб бачитися з нею і продовжувати 
свою негативну поведінку щодо неї. Кожна їхня зустріч закінчувалася прини-
женням, образами, погрозами. Аби заявити про це в поліцію, треба було мати 
докази, а їх зібрати дуже складно. Перше, що ми зробили – визначили місце 
проживання дитини, що дитина перебуває на території України разом з матір’ю 
на законних підставах. Звернулися до суду з відповідним позовом. Суд визначив 
місце проживання дитини і залишив дитину з матір’ю в Україні. Потім ми подали 
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позов про розірвання шлюбу. Це тривало більше року, тому що чоловік не давав 
згоди на це. Після анулювання шлюбу чоловік подав позов до суду про усунен-
ня перешкод для спілкування з дитиною. Але коли ми отримали згоду про те, 
щоб дитина проживала разом з матір’ю, і чоловік зрозумів, що через дитину 
він не зможе повернути його матір, він просив, аби йому дали право щороку 
вивозити дитину до себе на 10 днів. Ця справа досі розглядається у суді. Ми розу-
міємо, що якщо він без матері вивезе дитину на ту невизнану територію, то ми її 
більше ніколи не побачимо. З невизнаної території ми не зможемо її повернути, 
бо в України немає ніяких домовленостей з цією територією. На теперішній час 
чоловік продовжує тероризувати мою клієнтку. І не лише її, а й усю родину. І це 
не припиняється, навіть коли він на території Кіпру. Іноді телефонував до сотні 
разів на день. Найняв детективів, які почали збирати інформацію про родину 
моєї клієнтки. Причому вони поїхали за межі області, де проживають родичі моєї 
клієнтки. Не зрозуміло, навіщо йому ця інформація, але усе це – складові терору. 
Коли справа про усунення перешкод вже була у суді, він приїхав в Україну, домо-
вився з клієнткою про зустріч у торговому центрі, клієнтка бере з собою дитину. 
Ситуація тоді вже була така напружена, що я попередила клієнтку аби одразу, 
якщо він почне їй погрожувати, та викликала поліцію. Бо нам потрібні докази його 
неадекватної поведінки. І на зустрічі він знову почав прилюдно її принижувати. 
Жінка дістала телефон і сказала, що викличе поліцію. Він замахнувся, вдарив 
колишню дружину і вибив мобільний з рук. Телефон впав на голову дитині, яка 
розплакалася, схопилася за голову. Побачивши, що наробив, він швидко втік. 
Але клієнтка таки звернулася до поліції із заявою. Вони вилучили відео з камер 
спостереження, де видно, як чоловік наносить удар своїй колишній дружині і 
дитині. Тому зараз є кримінальне провадження, триває досудове розслідування. 
Дуже важко було змусити органи поліції внести до Єдиного державного реєстру 
досудових розслідувань цю справу, але ми цього домоглися. І на сьогодні, у зв’язку 
з тим, що склалася така ситуація і для того, щоб запобігти таким випадкам в подаль-
шому, ми звернулися до суду із заявою про видачу обмежувального припису. 
Задля збережння життя і здоров’я матері і дитини цим приписом забороняється 
кривднику наближатися до колишньої дружини та дитини (в нашому випадку 
відстань 100 м), спілкуватися телефоном, Skypе, листуватися, з’ясовувати будь-яку 
інформацію через родичів та знайомих стосовно них. Припис нам видали на 6 
місяців – максимальний термін, встановлений законом. Якщо за цей час нічого 
не зміниться, то, за законом, ми можемо продовжити цей термін ще на півроку. 
І зараз, коли діє припис, моя клієнтка вперше видихнула. Почувається впевне-
ною у своїх силах. Але кривдник подав скаргу на цей припис. Він не здається і 
для відстоювання своїх інтересів найняв 4 адвокатів. Це не просто, але боротися 
за власний спокій і за спокій дитини треба. Треба або захищати свої права і права 
дитини, або залишатися завжди жертвою кривдника.

Лариса Денисенко: Дуже добре, що цей випадок пішов у три площини – і 
кримінальна справа, існує і обмежувальний припис, і він є запорукою того, 
що чоловік не може вчиняти насильство. Можете послухати матеріал, який 
підготувала моя колежанка Ліза Кузьменко стосовно інших історій, пов’язаних 
з домашнім насильством і проблемами, з якими може зіткнутися жінка, яка 
бере шлюб з іноземцем.
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Ліза Кузьменко
Нещодавня історія про українську дівчину Наталю Серебрій із Запорізької 

області, яка неодноразово потерпала від домашнього насильства всіх форм 
від свого чоловіка, сколихнула соціальні мережі і медіа. Вона та її діти знаходи-
лися в залежності від тирана-чоловіка в Туреччині понад 7 років. Така історія 
не єдина. Про особливості домашнього насильства від чоловіка-іноземця 
та шляхи правового захисту говоримо із Сюзанною з міста Харкова, яка вирі-
шила поділитися своєю історією:

«4 января выгнал из квартиры, бил ногами, мне помогала соседка. Мы из дома 
выскочили с детьми. Меня направили в Дом матери и ребенка. Я там жила с деть-
ми. Он потом пришел, начал угрожать, и пистолетом угрожал. После последней 
встречи от меня оторвали грудного ребенка. Он задумал украсть его. Из четырех 
машин выскочили армяне, начали меня бить, толкать. 19 апреля мы вышли 
из дома, подъехала машина, похожая на такси, оттуда выскочил он, в капюшоне, 
лицо закрыто, и избил меня очень сильно. А ребенка схватил, как мешок кар-
тошки, и бросил в машину и увез. Приезжали скорая, полиция, сказали, что он 
имеет право по закону, как отец. 22-го числа будет суд. А сегодня собиралась 
комиссия, чтобы лишить его родительских прав. Потому что младший ребенок 
в стрессовом состоянии. Полиция никак не реагирует на мои заявления. 4 числа 
я хотела увидеться со своим ребенком – он находится на закрытой территории, 
к нему никого не пускают, никто им не занимается. Родителям мужа мой ребенок 
не нужен».

Ще одну історію розповідає нам Марта Чумало, заступниця голови ГО «Центр 
«Жіночі перспективи». Вона надавала психологічну допомогу жінці із Криму, 
яка зараз вийшла заміж та переїхала до чоловіка в Малайзію. «Вона вийшла 
заміж і поїхала до чоловіка в Малайзію, у них є двоє дітей, дівчинка старша, їй 7 
років. Від самого початку він почав з неї знущатися, забороняв їй контактувати 
із близькими, спілкуватися з ними по Viber. Він контролює всі її контакти в соці-
альній мережі, свободи у неї немає. Там йшлося про всі види насильства. Вона 
мала досить серйозні тілесні ушкодження, має копії медичних документів, які 
їй вдалося сфотографувати, бо він все це вилучає. Кілька днів тому вона мені 
повідомила, що погано почувається, в неї виявили туберкульоз. Вона потребує 
госпіталізації, а він з неї знущається і каже: «Я тебе доведу, ти маєш померти, ми 
добре з дітьми заживемо, коли тебе не стане». Зараз жінка в депресії, в неї було 
кілька суїцидальних спроб. Вона ізольована, бо він не випускає її, контролює її 
переміщення, її документи. Доступу до коштів в неї дуже мало. До нас її скеру-
вала у Facebook спільнота, яка обговорює домашнє насильство. Вона дізналася 
про нас, і написала нам. Коли ми почали з нею контактувати, виявилося, що вона 
дуже хоче приїхати в Україну. Хоча не дуже розуміє, яка в неї тут перспектива. 
Ми намагаємося налагодити контакт з її братами, які обіцяють допомагати, якщо 
вона вирветься з тієї країни. Посольство чи консульство, як це часто буває, 
могло б працювати краще. Вони кажуть, що не можуть нічим допомогти, хоча 
вона є громадянкою України. Якби була ратифікована Стамбульська конвенція1, 
можна було б вимагати від цих установ допомагати нашим жінкам за кордоном».

1 Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу 
з цими явищами, підписантом якої є Україна, втім, яку поки що не ратифікувала.
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Лариса Денисенко: Пані Ірино, я б хотіла поставити таке питання: якби 
дитина народилася не в Україні, а, наприклад, в державі, з якою в України є 
договір про допомогу у кримінальних та цивільних справах, то чи вплинуло б 
це на те, що дитину випустили б з матір’ю або дозволили б проживати з матір’ю 
в Україні?

Ірина Лічман: Як правило, діти, народжені в інших державах, одразу 
стають громадянами тих держав. І після розірвання шлюбу з іноземцем, дити-
ну в Україну вивезти дуже складно. Це неможливо зробити без згоди батька 
та без рішення суду (а суд на території тієї країни). Тому, перш ніж виходити 
заміж та народжувати дітей, треба думати про можливі наслідки. В історії моєї 
клієнтки присутній елемент везіння. Їй пощастило, що і дитина народилася 
в Україні і в неї були українські документи. І мати могла вивезти її без згоди 
батька. А в інших випадках, якщо б дитина мала громадянство, наприклад, 
Туреччини, це було б проблематично. Інший шлях – це розпочинати там боротьбу 
із кривдником, але тоді дитина залишилася б з ним.

Лариса Денисенко: Чи можна говорити в цій ситуації про чинник, який 
дискримінував вашу клієнтку – віросповідання, свобода сумління, релігії. Чи 
ви не чіпали цей аспект у даній ситуації?

Ірина Лічман: Так, дискримінація, звісно, є. Але я цей аспект не чіпаю, 
тому що він стосується не нашої держави в даному випадку.

Лариса Денисенко: Чи озвучувала ваша клієнтка, що вона почувалася 
дискримінованою саме з точки зору віросповідання?

Ірина Лічман: Ні, вона це не озвучувала. Так трапилось, що вона не змог-
ла звернутися там до якихось органів. Якби вона до них звернулася, вона би 
зіткнулася з цією дискримінацією. До цього просто не дійшло.

Лариса Денисенко: Тобто, у вас є підстави думати, що навіть за чинником 
її віросповідання тамтешні органи, зокрема, поліція, могли б її дискримінувати?

Ірина Лічман: Так.
Лариса Денисенко: Що ваша клієнтка говорить про можливості знайти 

перекладача на тій території Кіпру, де вона жила? Чи зв’язатися з якимось 
консульським українським органом на якійсь найближчій, сусідній території?

Ірина Лічман: Її знань англійської було замало для того, щоб піти до поліції. 
А знайти перекладача для того, щоб звернутися до якогось консульського відділу, 
теж було проблематично – на цій території немає представництва України, це 
невизнана територія. Коли у нас в суді слухалася справа про визначення місця 
проживання дитини, я робила адвокатський запит до Міністерства закордон-
них справ і Міністерства юстиції з проханням надати інформацію, які стосунки 
в України з цією невизнаною територією і чи може, в разі вивезення дитини 
туди (навіть тимчасово, на побачення з батьком), Україна гарантувати права 
дитини, захист її прав. Я отримала відповідь, що у нас немає ніяких, в тому числі 
і дипломатичних відносин з цим утворенням.

Лариса Денисенко: Я вітаю вас і вашу клієнтку з тим, що вона залишилася 
тут і захистила права своєї дитини. Дякую вам за розмову. У студії «Громадського 
радіо» була адвокатка Ірина Лічман. Це був «Ген справедливості». Почувайтеся 
захищеними і будьте обережними!
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Історія правової допомоги pro bono ромській жінці - 
багатодітній матері
10 червня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського радіо». 
В ефірі программа «Ген справедливості», з вами Лариса 
Денисенко. Сьогодні ми будемо продовжувати говорити 
про доступ до правосуддя і систему безоплатної правової 
допомоги. З єдиною відмінністю – поговоримо про pro 
bono1. Я вітаю в студії адвоката Євгенію Коваленко, яка 
представить нам історію своєї клієнтки і трохи розповість, 
що це за загадковий вислів «pro bono», і як в цій системі 
працюють відчизняні адвокати. Вітаю, Євгеніє.

Євгенія Коваленко: Вітаю всіх слухачів. Спочатку пояс-
ню, що таке pro bono – це з латини означає «для суспільного блага», тобто, це 
правова допомога, яка надається малозахищеним громадянам юристами і 
адвокатами зовсім безкоштовно. Це за власним переконанням кожного юриста. 
До мене пару тижнів тому звернулася представниця ромського походження – це 
багатодітна мама, яка має 13 діток. Проблема виникла з соціальними виплатами, 
їй відмовили в допомозі як малозабезпеченій родині.

Лариса Денисенко: На що вони посилалися, коли відмовляли жінці, яка 
має підстави отримати таку допомогу?

Євгенія Коваленко: Так, вона має право її отримати, посилання було 
спочатку на словах. Коли вона до мене звернулася, я попросила, щоб їй дали 
письмову відповідь. Обґрунтування було таким: відмовлно, бо вона не працює 
і не стоїть в центрі зайнятості на обліку. Центр зайнятості дав відповідь, що її 
не можуть взяти на облік у зв’язку з тим, що їй вже за 40 років. Центр зайня-
тості бере на облік людей до 35 років. Відповідно, вони попросили трудову 
книжку, якої в неї не було, бо весь час вона займається вихованням дітей. Це 
смішно, бо ніхто не дочитує ту постанову, на яку посилається. У цій постанові 
Кабінету Міністрів2 зазначено, що за результатами обстеження матеріальних 
побутових умов сім’ї, якщо в ній більше трьох дітей, їй можуть призначити цю 
допомогу. Також, якщо в сім’ї є інваліди, теж може бути призначена ця допомога. 
Департаменту соціальної допомоги треба трохи докласти зусиль, щоб надати 
допомогу. Я не вперше зустрічаюся з тим, коли Департамент соцзахисту, пен-
сійний фонд хочуть таким чином зекономити кошти. От тільки незрозуміло, 
чому саме на таких малозахищених людях.

1 Pro bono (з лат. pro bono publico, дослівно – для суспільного добра) – фраза, яка означає професійні 
послуги, що надаються добровільно і безоплатно, для користі громади, особливо для тих осіб, які не мають 
коштів для оплати цих послуг. На відміну від pro bono, надання адвокатами правової допомоги на підставі 
закону про безоплатну правову допомогу все-таки оплачується з державного бюджету.
2 Йдеться про можливість (а не безумовний обов’язок) призначення органом соціального захисту населення 
на підставі рішень районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій та виконавчих комітетів 
міських і районних у містах рад або утворених ними комісій державної соціальної допомоги малозабезпеченій 
сім’ї, яка не відповідає критеріям, визначеним Законом «Про державну соціальну допомогу малозабезпе-
ченим сім’ям», проте у ній виховуються троє або більше дітей віком до 18 років. Ця ж можливість вказана і 
в Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів від 24 лютого 2003 р. № 250, про яку, власне, і згадує Євгенія Коваленко.
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Лариса Денисенко: Євгенія, а як ця жінка на вас вийшла? Як люди знаходять 
адвоката, котрий може допомогти безкоштовно? Адже в країні існує система 
БПД, яка з 2013 року працює у кримінальних справах. З липня нинішнього 
року відкриються місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, які надаватимуть таку допомогу у цивільних і адміністративних 
справах. А саме такі питання найбільш затребувані людьми.

Євгенія Коваленко: Так трапилося, що більше року тому я надавала пра-
вову допомогу в кримінальній справі особі ромського походження. Відповідно, 
якось ромська громада про мене знала, і до мене почали звертатися за певними 
консультаціями. Після того я почала співпрацювати з ромською організацією 
«Терне Рома», її керівник спрямовує до мене людей, якщо у них з’являються 
якісь запитання, бо знає, що я зможу допомогти pro bono. Перед цим до мене 
також зверталася мама трьох діток, проти якої порушено кримінальну справу, 
коли з неї хотіли стягнути ту допомогу, яку вона вже отримала. Після мого 
втручання цю справу взагалі закрили.

Лариса Денисенко: Я також спілкувалася з ромською громадою. Це доволі 
закрита громада, котра не допускає до себе чужих. У людей складаються сте-
реотипи щодо ромів – деякі виправдані, деякі абсолютно безглузді. Я бачу, як 
скептично починають ставитися представники органів влади, зокрема, коли 
йдеться про ромів. Бо вони вважають, що роми самі винні в тому, що вони, знову ж 
таки через стереотипи, не мають тієї самої допомоги, що вони її не потребують. 
Хоча люди цієї національності мають ті самі права, як і усі громадяни України. 
Як вам вдалося побудувати ці містки довіри? І як за вашим відчуттям, дійсно 
існує проблема дискримінаційного ставлення до ромів в Україні?

Євгенія Коваленко: Так, ця проблема існує. Вони самі побачили, що я готова 
надати їм допомогу, готова вислухати, поїхати в правоохоронні органи. Вони 
спочатку мене не сприймали. Все відбувалося поступово. Їх справді дивує, 
що цю допомогу я надаю їм безкоштовно, вони постійно кажуть, що хочуть 
якось віддячити. Я пояснюю, що у більшості з них багато дітей і що роблю це 
в інтересах їхніх дітей. Відповідно, у мене є свої вимоги. У цієї мами, у якої 13 
діток, всі вони ходять до школи, і я це перевірила. З однією дитинкою є проблеми, 
але і директор школи молодець, працює з нею. Це дуже приємно, що у мами є 
13 дітей, і вона всіх їх доглядає. Я роблю це не в інтересах мами, а в інтересах 
самих дітей, бо діти у нас – незахищена категорія громадян, і їх майбутнє буде 
залежати від того, як воно буде побудоване від самого початку.

Лариса Денисенко: Ви зауважили важливу річ, коли вашу клієнтку, маму, 
постійно «відшивали» органи, які мали б надати їй, якщо не допомогу, то хоча б 
пораду. І ви зазначили, що робили вони це в усній формі. Письмову відповідь 
жінка примусила їх дати після вашої поради. Як в принципі можна говорити з 
будь-яким органом, який представляє державу, щоб вони письмово оформили 
відмову або надали роз’яснення? Бо усні зауваження оскаржити потім дуже 
важко.

Євгенія Коваленко: Я попросила, щоб вона самостійно склала заяву пись-
мово, щоб чиновники не бачили, що працює правозахисник, бо якщо я сама її 
складу, то буде одразу помітно. Вона писала це своїми словами. Я попросила, 
щоб вона її занесла за адресою і щоб при ній заяву зареєстрували в двох 
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примірниках і зробили ксерокопію. Це вже говорить про те, що департамент 
соцзахисту зобов’язаний надати на таку заяву відповідь. Можна також відпра-
вити заяву рекомендованим листом – це просто дорожче.

Лариса Денисенко: Який далі шлях, коли заява вже подається до органу, 
який має надати ту чи іншу відповідь. Далі що відбувається?

Євгенія Коваленко: У департаменті є комісії, вони засідають і дають відповіді.
Лариса Денисенко: Як призначають засідання? Щойно надходить заява, чи 

чекають, поки назбирається певна кількість заяв, чи це відбувається раз на місяць?
Євгенія Коваленко: Я не знаю, як вони збираються, яка в них процедура. 

Але відповідь вони мають надати, складються протоколи таких засідань. Цей 
протокол або відповідь можна оскаржити у судовому порядку. На даний момент 
я підготувала позовну заяву до суду – адміністративний позов на оскарження 
їхніх дій. Вибрала такий шлях: щоб мама ця пішла і записалася на прийом 
до міського голови. Їй обіцяли передзвонити, але ніхто не передзвонив. Тоді я з 
нею домовилася, що наступного разу записуватися підемо разом. Вони просто 
побачили, що вона ромського походження, і дали їй коротеньку відповідь. Вони 
дуже здивувались, що вона з таким питанням йде до міського голови.

Лариса Денисенко: Очевидно, якщо є фіксація звернень громадян до місь-
кого голови, то можна оскаржити бездію міського голови, хоча тут швидше 
йдеться про його апарат, який готує його засідання і зустрічі з виборцями. 
В який спосіб на це можна реагувати, коли навіть мер, умовно кажучи, ігнорує 
звернення громадян у телефонній формі або у письмовій формі?

Євгенія Коваленко: Це можна оскаржувати, але я вже вибрала інший 
шлях. Я піду разом з нею до нього на прийом, просто послухаю. У нас дуже 
часто у таких діях бере участь телебачення. Я вже подзвонила представникам 
телебачення, щоб ту допомогу мама могла отримати. У нас в країні жінкам, які 
мають таку кількість дітей, надають статус матері-героїни. Вона має право бути 
мамою – героїнею.

Лариса Денисенко: А вона знала, що у неї є таке право? На статус багато-
дітної матері, матері-героїні?

Євгенія Коваленко: Вона про це не знала. Спілкуючись із жінками, матерями 
ромського походження, я завжди звертаю увагу на те, як дбають про дітей. Ця 
сім’я мене так вразила, оскільки жінка живе сама, чоловіка у неї немає. Він десь 
час від часу з’являвся. І вона дає раду цим діткам. Мене наші органи дивують, 
коли вони цю маму відправляють до центру зайнятості, щоб вона стала на облік, 
або питають, де її трудова книжка.

Лариса Денисенко: Те, про що ми говоримо зараз з Євгенією, – це є про-
блемою ромських громад. Вони часто не заохочують дітей вчитися, навіть якщо 
адміністрація школи прихильно до них ставиться і створює умови для ромських 
громад. Ситуація цієї мами залишається невизначеною. Як ви вважаєте, чи 
вдасться подолати цей бюрократичний механізм? І як ви гадаєте, це вдасться 
вирішити в судовому порядку чи на досудовому розгляді?

Євгенія Коваленко: Моя надія, що ми в досудовому порядку це вирішимо. 
Йдуть вибори, буде закликане телебачення, тому я думаю, що в інтересах мера 
буде допомогти цій мамі.
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Лариса Денисенко: Так, коли в зв’язці йдуть правозахисник і представники 
медіа, є надія на успіх. Якщо говорити про ставлення до людини без адвоката 
і до тієї, що має адвоката, на ваш погляд, воно змінюється?

Євгенія Коваленко: Дуже змінюється. Про це свідчить і ця кримінальна 
справа, яку порушили проти мами ромського походження. Коли я в телефон-
ному режимі спілкувалася зі слідчою, вона була дуже здивована. Я сказала їй 
своє прізвище, і повідомила, що буду захищати інтереси цієї мами, порадивши 
добре подумати, коли вони складатимуть процесуальні документи. Вони дали 
підписати папір її малограмотному чоловікові, що нібито він з нею проживає. 
Насправді це не так, є сусіди, які дали свідчення про це, а також сільський голова. 
Перше питання, яке я поставила, чи ви мама, чи маєте діток? Подивіться уважно, 
як мама доглядає цих діток, чи використовує вона державні кошти на власні 
потреби? Це все, що я сказала. Після того справу закрили. Мене дуже ображає 
в цій ситуації, що є багато малограмотних ромів, і вони під якимось переляком 
підписують папір, і наші правоохоронні органи користуються цим.

Лариса Денисенко: Я сподіваюся, ситуація буде змінюватися. Тим більше 
завдяки адвокатам безоплатної правової допомоги, які працюють pro bono. 
Я дякую вам за цю розмову. Сьогодні в «Гені справделивості» адвокат Євгенія 
Коваленко представляла свою ромську історію про те, наскільки важливою є 
участь адвоката, навіть у невеличких справах. Почувайтеся захищеними!
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Як мати-одиначка може вивезти дитину за кордон 
на лікування?
14 січня 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі програма «Ген справедливості», з вами Лариса 
Денисенко. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених 
роботі системи безоплатної правової допомоги і доступу 
до правосуддя. Ми гостюємо у Запоріжжі. Оскільки тільки з 
липня цього року почали працювати місцеві центри з надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних 
та адміністративних справах, ми будемо представляти вам 
саме цивільну справу. Я вітаю у студії адвоката Дригайло Тара-
са В’ячеславовича. Вітаю, Тарасе. Представте фабулу справи.

Тарас Дригайло: К нам в город, в связи с проведеним АТО, переехала 
мать-одиночка. У нее сложилась сложная жизненная ситуация. Ее сыну было 
необходимо лечение. Лечение по эндокринной системе на волонтерских 
основаниях предоставляла Польша. Но так как она мать-одиночка по жизни, 
но не по документам, ей необходимо было разрешение отца на вывоз ребенка 
за территорию Украины. Единственное, что нам было известно об отце, который 
никогда не поддерживал отношения с ребенком и этой женщиной, – это то, 
что до начала АТО он получал пенсию. Мы были уверены, что на тот момент 
он еще был жив, и необходимо было обращаться в суд за получением разре-
шения. Местом регистрации отца ребенка, ответчика, был один из районов 
города Донецка. Согласно с решением Высшего специализированного суда 
Украины, мы должны были подавать иск в Павлоградский районный суд Дне-
пропетровской области, а он находится на значительном отдалении от нас, 
порядка 170 км. Проконсультировавшись с нашим клиентом, пообщавшись 
с ее сыном, мы поняли, что для них это будет финансово накладно. После этого 
проанализировав законодательство, мы нашли лазейку, которая позволяла 
нам обратиться в Жовтневый районный суд Запорожья.

Лариса Денисенко: Можете розповісти детальніше, яка це шпаринка? Бо 
насправді дуже багато людей стикаються з тим питанням.

Тарас Дригайло: Лазейка была в том, что одна из подруг нашей клиентки 
говорила, что до начала АТО отец ребенка неоднократно приезжал в Запорожье, 
проживал в Жовтневом районе, снимал половину частного дома. Это дало нам 
определенные основания для того, чтобы указать как его последние известное 
место пребывания город Запорожье1.

Лариса Денисенко: Ви спиралися на покази свідка. Наскільки я розумію, 
дитина неповнолітня, 14 років. Ваша клієнтка зараз перебуває у шлюбі?

Тарас Дригайло: Они и до рождения ребенка не были зарегистрированы 
в браке. Она, согласно норм семейного кодекса, указала его как отца ребенка. Но, 
тем не менее, это не давало ей возможности вывезти ребенка на оздоровление.

1 Ця ситуація пов’язана з правилами територіальної юрисдикції (підсудності). Різні види справ розгляда-
ються в різних судах залежно від місця проживання позивача та/або відповідача. У цьому випадку адвокат 
зміг скористатися можливістю вибору місця розгляду справи, щоб мінімізувати фінансові витрати клієнтки.
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Лариса Денисенко: Навіть у ситуаціях, коли в жінки не оформлений шлюб, 
навіть в ситуації, що людину просто вказано, як батька її дитини, все одно, коли 
постає питання стосовно тимчасового або постійного виїзду і перебування 
дитини і матері за кордоном, то виникає проблема з оформленням дозволу 
одного з подружжя на те, аби виїзд відбувся?

Тарас Дригайло: Да, ситуация в следующем: если женщина не находится 
в зарегистрированном браке, то она указывает, самостоятельно регистрируя 
ребенка по своей фамилии, что в последующем даст ей возможность, как мате-
ри-одиночке покинуть территорию Украины вместе с ребенком. Если же 
не в браке, то указываются реальные данные отца. Если в браке, то необходимо 
либо разрешение отца, либо судебное решение, либо, единственный вариант, 
побочный, – если отец умер, и ребенок не был усыновлен, то женщине разре-
шения не нужно.

Лариса Денисенко: Але якщо на руках є документи, що людина дійсно 
померла. А це взагалі пережиток того, що ми називаємо радянською юриспруден-
цією, коли жінці постійно доводиться вирішувати подібні проблеми. Чи можна це 
якось вирішити один раз, що є домовленість з татом дитини стосовно вивезення 
її за кордон?

Тарас Дригайло: Мое мнение как адвоката и, прежде всего, как отца, то это 
не пережиток советской эпохи – это определенные гарантии безопасности 
ребенка, поскольку бывают разные жизненный ситуации, и не все люди адек-
ватно относятся к детям. Я убежден, что в любом случае необходимо записывать 
реальные данные, как отца, так и матери в регистрационных документах, 
поскольку неоднократно ко мне обращались папы, которые не были указаны 
как отцы детей. Если отношения между родителями нормальные, то можно 
оформить нотариальное разрешение на периодические выезды ребенка 
за границу. Это легко оформляется.

Лариса Денисенко: А якщо говорити про вашу справу, яку позицію, власне, 
зайняв суд, і які аргументи ви використовували під час судового розгляду?

Тарас Дригайло: Мы столкнулись с самой большой проблемой в этом деле – 
это действия госорганов, органа опеки и попечительства. Их представители 
не являлись на судебное заседание 3 раза. На 4 раз, благодаря тому, что созвони-
лись, и я за ними заехал, они посетили судебное заседание. Но даже в судебном 
заседании они не могли понять, зачем вывозить ребенка на оздоровление. Они 
не возражали против иска, но оставили его на рассмотрение суда. Как доказатель-
ную базу мы привели приглашение одной из клиник в Варшаве, предоставили 
заключение донецкой больницы. После переезда в Запорожье ребенка поставили 
на учет у эндокринолога. В момент судебного рассмотрения ребенок лежал 
на профилактическом лечении. Так как это был бесплатный клиент – женщи-
на-переселенка – ей была выдана справка о том, что она малоимущая, и у нас 
получилось сэкономить ей деньги. Мы подали ходатайство об освобождении 
ее от уплаты судебного сбора, суд пошел нам навстречу.

Лариса Денисенко: Що ви просили у суду і що суд постановив?
Тарас Дригайло: Мы просили дать разрешение на временный выезд 

за территорию Украины в Польшу на полгода. Мы получили решение, кото-
рое и просили, но на 5 месяцев, поскольку была проволочка из-за органов 
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опеки. Плюс суд запрашивал в адресном бюро информацию, действительно ли 
проживает или проживал этот гражданин (отец) на территории Запорожской 
области. На данный момент уже оформлены документы ребенка на выезд, 
и семья собирается выехать на 2 месяца на лечение ребенка.

Лариса Денисенко: Чи щось вдалося з’ясувати стосовно тата? І наступне 
питання, наскільки я розумію, то це 5 місяців дозволу. Якщо буде потрібно 
продовження лікування або потрібно буде виїхати на лікування, скажімо, 
до Ізраїлю, вашому клієнту доведеться пройти цей шлях спочатку?

Тарас Дригайло: Где отец, суд не особо интересовался. Нами было ини-
циировано перед судом, чтобы суд нас обязал подать объявление в местную 
прессу. Мы подали в официальную газету вызов ответчика в судебное заседание. 
Отец на это не отозвался. Если в последующем будет необходим выезд ребенка 
за границу, то каждый раз нужно будет обращаться в суд. Я думаю, это будет 
уже значительно проще, поскольку будет первое решение суда, которое уже 
вступило в силу, будут подтверждающие документы, что женщина вернула 
ребенка на территорию Украины. На мое предложение, в связи с АТО признать 
отца без вести пропавшим либо умершим, клиентка ответила отказом. Теперь 
каждый выезд за границу будет связан с судебными баталиями.

Лариса Денисенко: А на ваш погляд, чи є якийсь спосіб, який можна 
запровадити, аби в таких ситуаціях дозволити виїзд на довший термін таким 
людям, чи вбачаєте ви в цьому небезпеку порушення?

Тарас Дригайло: Что касается злоупотребления – это не исключено 
и от каждого родителя зависит индивидуально. Что касается, ставить ли вопрос 
перед судом о разрешении на длительные выезды, то это не запрещено. Мы 
могли попросить и 3 года. Исходя из судебной практики, мы обнаружили, 
что средний срок, на который дается разрешение на выезд – полгода. Чтобы 
не проиграть дело и чтоб ребенок смог выехать на лечение, мы приняли 
решение о том, что это будет полгода.

Лариса Денисенко: Трапляється дуже часто, що оцей дозвіл, котрий має 
надати тато, є предметом шантажування колишньої дружини або просто матері 
твоєї дитини. Як це можна вирішити?

Тарас Дригайло: Проблема остро стоит по всей стране, когда один из роди-
телей шантажирует второго родителя. Какого-либо пути решения в данном 
случае нет. Если бы органы опеки и попечительства лучше выполняли свою 
работу, то было бы проще в данной сфере юриспруденции. Каждый родитель 
пытается доказать свою правоту, и это выглядит сведением старых счетов.

Лариса Денисенко: Наприклад, вже є підтверджені судом випадки, коли 
один з подружжя не сплачує аліментів і взагалі не піклується про дитину. Але, тим 
не менше, залишається ця проблема з дозволом на виїзд. Чи можна це вирішити 
в судовому питанні на більш тривалий термін, коли, скажімо, подружжя розлу-
чається і жінка не просить навіть аліментів, а просто хоче самостійно виховувати 
дитину? Можливо, спростити процедуру, щодо усунення цих моментів безкінечних 
з’ясовувань стосунків?

Тарас Дригайло: Упростить это все одним росчерком пера невозможно. 
Каждый из родителей обязан не только содержать своего ребенка финансо-
во, но и обязан принимать участие в развитии ребенка. Это и оздоровление, 
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и посещение каких-то кружков. Те родители, которых лишают родительских прав, 
к этому крайне спокойно относятся, но они не подозревают, какие могут быть 
последствия. Лишение родительских прав не анулирует финансовые обязательства 
перед родным ребенком. Алименты все равно придется выплачивать. К сожале-
нию, много родителей, которые шантажируют и просто забывают о своих детях. 
Если те родители, которых лишили родительских прав, становятся в дальнейшем 
на путь исправления, ничто не мешает им через суд пытаться возобновить свои 
родительские права.

Лариса Денисенко: Дякую, Тарасе, за цю розмову. Нагадую, що живу історію 
своєї клієнтки та її дитини представляв адвокат Тарас Дригайло. Ми перебуваємо 
в Запоріжжі. Почувайтеся захищеними!
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Історія про відновлення порушених трудових прав 
жінки, котра перебуває у декретній відпустці
9 лютого 2017 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». Це «Ген справедливості» і Лариса Денисенко. Ми 
продовжуємо цикл програм, присвячених функціонуванню 
системи безоплатної правової допомоги і доступу до пра-
восуддя. Ми гостюємо в Житомирі і будемо представляти 
історію успіху – як поновити свої трудові права. Я представ-
ляю гостей студії – це адвокат Володимир Шахрай та його 
клієнтка пані Марина. Пані Марино, питання до вас: з чого 
почалася ваша історія, і чому вам довелося звернутися 
по правову допомогу?

Марина: Моя історія почалася з того, що мені на пошту прийшла моя 
трудова книжка від мого працедавця, в якого я працювала протягом 15 років 
і пішла у декретну відпустку. Офіційно пішла, і тут приходить трудова книжка 
без запису про звільнення, переведення абощо. Я одразу зрозуміла, що тут 
щось не так, і звернулася до компанії, в якій працювала.

Лариса Денисенко: І що вони відповіли?
Марина: Вони пояснили так, що підприємство видалили з реєстру платників 

податків, і вони не мають права ні на що, скажемо так.
Лариса Денисенко: А чи був якійсь супровідний лист із цією трудовою 

книжкою? Чим вам це пояснювали?
Марина: Нічого не було. Запропонували звільнитися, але я відмовилася.
Лариса Денисенко: Запропонували вже після того, як ви звернулися?
Марина: Ні, мені запропонували звільнитися, після чого прийшла моя 

трудова книжка.
Лариса Денисенко: Без жодного запису?
Марина: Є запис про переведення, але про звільнення нічого немає.
Лариса Денисенко: І що ви вирішили зробити?
Марина: Я вирішила подаватися до суду. Я звернулася, але пізніше, бо в мене 

маленька дитина, вона хворіла, це було у листопаді 2016 року. Я випадково 
прочитала про центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, і 
звернулася туди.

Лариса Денисенко: Пане Володимире, з чого почалася ваша робота, коли 
пані Марина звернулася до вас із цією ситуацією?

Володимир Шахрай: Цинізм ситуації з моєю клієнткою полягав у тому, 
що отримавши трудову книжку без запису про звільнення, вона постала перед 
вибором: чи забути про те, що вона працювала, про весь цей 15-річний трудовий 
стаж або ж якимось чином намагатися поновити свої права. Клієнтка звернулася 
до працедавця, і він порадив їй такий механізм відновлення своїх прав, який 
насправді жодного позитивного результату їй би не приніс. Конкретніше, це 
в нас відоме підприємство, там був корпоративний конфлікт. У свій час, коли 
там змінилися власники, вони переводили працівників з одного підприємства 
на інше. Наразі ситуація змінилася, і підприємство, на яке перевели людей, 
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по факту не існує. Я не готовий сказати, чи вилучений про нього запис з Єди-
ного реєстру фізичних осіб-підприємців1, однак фактично воно діяльності 
не здійснює, і є навіть рішення судів вищих інстанцій про скасування державної 
реєстрації. Отже, порада працедавця моєї клієнтки полягала в тому, аби суди-
тися з цим підприємством-фантомом: розривати з ним у судовому порядку 
трудовий договір, аби мати печатку у трудовій книжці, тоді можна отримати 
запис, що на підставі рішення суду трудовий договір розірвано, і пані Марина 
зможете стати на облік на біржі праці та влаштуватися на нову роботу. Адже 
коли отримується трудова книжка без запису про звільнення, працівник нікуди 
не зможе піти. На біржу його не візьмуть, тому що він не звільнений. На нову 
роботу його не візьмуть через ту ж причину. Отже, люди прийшли до мене з 
наміром подаватися до суду проти компанії, якої вже в реєстрі немає. Я розумів, 
що навіть отримавши позитивне рішення суду, жодного поновлення у правах 
не відбудеться. Тому я одразу сказав, що треба намагатися поновлюватися 
на тому підприємстві, де людина розпочинала свою трудову діяльність.

Лариса Денисенко: Поясніть слухачам, у чому полягає небезпека такої 
пропозиції.

Володимир Шахрай: Законодавство, зокрема Кодекс законів про працю, 
встановлює певні строки для звернення осіб по захист своїх порушених тру-
дових прав. Якби вони пішли тим шляхом, який їм порадили, вони б втратили 
час. У них і так строки були пропущені, бо з моменту, коли вони дізналися, 
завершився встановлений строк у 3 місяці для подання позову про поновлення 
своїх прав. Тобто, вони отримують книжку у травні – строк позовної давності 
спливає у серпні, це був кінцевий термін звернення. А вони звернулися до мене 
у листопаді, цей строк вже був пропущений. До мене з центру направили двох 
таких клієнток, вони прийшли з упевненістю, що треба обов’язково у судовому 
порядку розривати договір з цим підприємством-фантомом, якого в дійсності 
не існує. Це б нічого не дало, вони б тільки згаяли час. А чим більше проходить 
часу, тим складніше поновити цей строк. Звичайно, механізм поновлення 
строку подавання до суду передбачений законодавством, але мають бути 
поважні причини, з яких людина цей строк пропустила. І саме на позивача 
покладена відповідальність довести поважність цього пропуску. Оскільки мій 
клієнт – доволі молода жінка, то якими причинами ми можемо обґрунтувати 
пропуск? Людина перебувала у декретній відпустці, коли отримувала трудову 
книжку, є маленька дитина – а дітки хворіють. Були здійснені адвокатські запити 
у медичні заклади, надійшли відповіді, що у певний період, вже після травня, 
діти дійсно хворіли, і це причина, з якої в той час мати не могла займатися 
іншими проблемами, а мала займатися своєю дитиною. А в моєї клієнтки дитина 
перебувала на стаціонарі, тому зібрали докази й обґрунтували причину, з якої 
людина не могла звертатися до суду. А далі вже проблем не мало бути. Я розумів, 
що як ми переконаємо суд, що строк був пропущений з поважних причин, ми 
переконаємо й в іншому. Я знав цей конфлікт, адже Житомир є не дуже великим 
містом. Людину просто не можна перевести з одного підприємства на інше, 

1 Ідеться про Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань – автоматизовану систему збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців, що створена відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».



Ген справедливості

514

законодавство вимагає отримати згоду працівника на переведення на інше 
підприємство. Але навіть, якщо були якісь заяви зі згодою на переведення, 
я розумів, що вони не збереглися, бо на фабриці йшли справжні війни. Пішов 
певний час на те, щоб зібрати всі документи. Отже, суд погодився, що не просто 
так був пропущений цей 3-місячний строк для звернення по захист про пору-
шення своїх трудових прав.

Лариса Денисенко: Що потрібно було розглядати у суді: які аргументи, 
яку доказову базу ви мали зібрати, як ви, можливо, готували пані Марину 
до ймовірного виступу у суді?

Володимир Шахрай: Власне, саме тоді пані Марина захворіла, але вона і 
не була мені потрібна. Законодавство дозволяє за присутності представника 
проводити судовий розгляд без позивача. Коли справа була призначена 
до розгляду, до позивної заяви були вже додані письмові докази, зміст яких 
вбачав поважні причини пропуску строку. А коли в тебе є письмовий доказ 
на підтвердження тієї чи іншої обставини, ти можеш почувати себе більш-менш 
спокійно. Так і відбулося. А нам, з доказами з дитячої поліклініки та лікарні, 
вдалося переконати суд, що цей строк був пропущений з поважних причин. 
Треба зазначити, що відповідач по цій справі взагалі не з’явився у суді двічі. 
Суд прийняв заочне рішення, бо коли відповідач не з’являється і не повідомляє 
причини своєї неявки, суд має право винести заочне рішення.

Лариса Денисенко: А які були ще докази, крім того, що строк подання 
до суду був пропущений з поважних причин?

Володимир Шахрай: Факт отримання трудової книжки – це конверт зі 
штрих-кодом, за яким можна встановити дату отримання цього поштового 
відправлення моєю клієнткою. Крім того, у поштовому відділенні був зро-
блений запис для підтвердження отримання цього поштового відправлення, 
ще безпосередньо трудова книжка, записи в ній, з яких вбачалося, що клієнтка 
спочатку працювала на одному підприємстві, переводилася на інші посади 
на цьому підприємстві, а в 2011 році відбулося злиття двох підприємств, та її, 
без зміни умов праці, перевели на інше підприємство. Тобто, фактично сама 
трудова книжка була джерелом доказів на підтвердження обставин, на які 
ми посилалися. Річ у тім, що трудова книжка ведеться не просто так. Існує 
відповідна інструкція, яка регулює порядок її зберігання на підприємстві, і 
вона не може бути повернена працівнику без запису про звільнення1. Отже, 
наявність цієї трудової книжки без запису про звільнення вже свідчить про те, 
що її повернуто у незаконний спосіб. А те, що клієнтка не давала письмової 
згоди на переведення на іншу роботу, то відповідач цих доводів не спростував.

Лариса Денисенко: А якщо припустити таку ситуацію, що на підприємстві 
використовувалися не трудові книжки, а трудові контракти, що це могло б 
змінити?

Володимир Шахрай: Попри існування поглядів, що трудова книжка – це 
рудимент, якого треба позбутися, на сьогоднішній день навіть контракт є осо-
бливою формою трудового договору. Тому навіть коли людина оформлюється 
за наказом або з нею укладається контракт, трудова книжка все одно ведеться.

1 Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Мініс-
терства праці, Міністерства юстиції і Міністерства соціальної політики від 29 липня 1993 р. № 58.
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Лариса Денисенко: Так стається не завжди?
Володимир Шахрай: На сьогодні укладання контракту передбачене не з 

усіма, а тільки з певною категорією працівників, і про це має бути вказівка 
у законі. Наприклад, контракт із керівником підприємства або з керівником 
якогось навчального закладу – має бути вказівка у законі, що саме з керівником 
цієї установи або з відповідним працівником укладається контракт.

Лариса Денисенко: Якщо в людини відсутня трудова книжка, але є свої 
примірники щонайменше контракту, підписаного сторонами, чи релевантне 
це як доказ у судовому засіданні, що людина працювала?

Володимир Шахрай: Звичайно, це буде факт, що підтверджує наявність 
трудових відносин. Але якщо людина переводиться? Переводиться на інші 
посади? Усі ці переведення, всі накази, згідно з якими вона переводиться на іншу 
роботу, фіксуються саме у трудовій книжці. Як правило, якщо укладається 
контракт, він передбачає певний строк роботи на одній посаді, і не передбачає 
переведення. Мабуть, якщо така необхідність виникає, то контракт просто 
припиняється, за згодою сторін або з якихось інших підстав, й укладається 
вже контракт на роботу на іншій посаді.

Лариса Денисенко: А яке рішення ухвалив суд? Що зазначено у судовому 
рішенні, та чи можна сподіватися, що відповідні зміни до трудової книжки 
будуть внесені й людину поновлять на роботі або звільнять відповідним чином 
з усіма належним виплатами?

Володимир Шахрай: Позовна вимога була сформульована таким чином, 
що ми визнавали незаконним наказ, згідно з яким працівник був переведений 
з одного підприємства на інше, оскільки переведення відбулося без його згоди, 
і друге – поновлення на попередній роботі. Суд позов задовольнив, визнав 
незаконним наказ про переведення, і поновив Марину на роботі на попе-
редньому підприємстві. Маючи таке рішення працівник має вибір: якщо він 
не хоче працювати на цьому підприємстві, він може звільнитися. Або за власним 
бажанням, або за згодою сторін. Він захищений. А в цій ситуації він випав з 
правового поля. А без цього він не має нічого.

Марина: Мені на новій роботі пропонували завести нову трудову книжку, 
а цю залишити на пам’ять.

Лариса Денисенко: Пане Володимире, нагадайте, будь ласка, нашим слу-
хачам, який термін є крайнім, аби подати позов до суду, якщо тебе звільняють, 
і ти з цим не згоден? А також, які причини вважаються вагомими, якщо ти цей 
термін пропустив?

Володимир Шахрай: Щодо строків: це питання врегульоване Кодексом 
законів про працю, розділом «Індивідуальні трудові спори». Цим розділом 
регулюється, що працівник може звернутися до суду для вирішення трудового 
спору у тримісячний строк від того, як він дізнався про порушення свого права. 
Однак для певної категорії справ, як то: оплати праці, стягнення заборговано-
сті – строк не встановлений, він не обмежується. У свою чергу, якщо працівник 
заподіяв підприємству шкоду, роботодавець може звернутися щодо стягнення 
цієї шкоди у річний термін. Щодо того, які обставини вважаються поважними 
для того, аби поновити строк подання позову. Це стосується не тільки трудових 
спорів, але й тих справ, які розглядаються, наприклад, у порядку цивільного 



Ген справедливості

516

судочинства. Критерій має бути такий, що обставини, які стали причиною 
того, що людина пропустила цей строк, не залежали від її волі, були об’єктив-
ними й людина не впливала на обставини, через які вона строк пропустила. 
Такі обставини є підставою для поновлення строку для звернення до суду 
за зверненням своїх прав. А якщо людина не знала, наприклад, то це не буде 
вважатися об’єктивною причиною.

Лариса Денисенко: А може бути причиною контракт в армії чи перебу-
вання в лікарні?

Володимир Шахрай: Звичайно, такі обставини будуть вважатися поваж-
ними. Якби моя клієнтка пішла тим шляхом, який їй пропонував працедавець, 
вона б залізла в суди, мінімум, на півроку, і був би збільшений цей строк, і важче 
потім було б пояснити причину його пропущення.

Лариса Денисенко: Дякую за розмову. Нагадую слухачам «Громадського 
радіо»: «Ген справедливості» гостює в Житомирі. Ми представляли вам справу 
про поновлення трудових прав. Гості студії – адвокат Володимир Шахрай та його 
клієнтка пані Марина. Почувайтеся захищеними!



Права жінок, протидія дискримінації та гендерно обумовленому насильству

517

Вагітну жінку незаконно звільнили з роботи: як без суду 
відстояти трудові права?
30 березня 2017 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського радіо». 
Це «Ген справедливості» і Лариса Денисенко. Ми продов-
жуємо цикл програм, присвячених доступу до правосуддя 
і функціонуванню системи безоплатної правової допомоги. 
Сьогодні ми представляємо цікаву історію, яка стосується 
трудових прав, але тут задіяний не так суд, як процес медіації. 
Я вітаю в студії Владислава Шкурка – головного спеціаліста 
відділу представництва Третього київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Отже, 
Владиславе, з чого все почалося? У чому була проблема?

Владислав Шкурко: У грудні 2016 року до нас звернувся вже демобілізо-
ваний учасник бойових дій Роман. Його вагітну дружину незаконно звільнили з 
підприємства – вона працювала на фізичну особу-підприємця (ФОП). Незадовго 
до звернення до нас вони отримали сповіщення, що Діана (так звати дружину) 
буде звільнена у зв’язку з ліквідацією підприємства. Незважаючи на те, що вона 
перебуває у декретній відпустці.

Лариса Денисенко: Чим захищені права працівників, які працюють на ФОП? 
Це загальні правила, на них поширюються норми трудового кодексу?

Владислав Шкурко: Так, поширюється Кодекс законів про працю – основний 
нормативний акт, який регулює трудові відносини. Так само діють і норми 
захисту вагітних жінок.

Лариса Денисенко: Як Діана дізналася про звільнення?
Владислав Шкурко: Вона перебуває у декретній відпустці із першою 

дитиною (їй близько двох років), і зараз вагітна другою. Вона була повідомлена, 
що треба звернутися за місцем роботи, і що у зв’язку з ліквідацією підприємства 
за два місяці вона буде звільнена. Як вона потім дізналася, ще дві співробітниці, 
які так само перебувають у декретній відпустці були звільнені: одна за власним 
бажанням, і друга за згодою сторін. Тут дійсно мало хто з громадян знає свої 
права – вони послухали роботодавицю, що так буде краще, і так зробили. Але, 
за законодавством, звільнити вагітну жінку можна лише при ліквідації підприєм-
ства, і це передбачає обов’язкове працевлаштування на інше підприємство. Сама 
жінка може звернутися до роботодавця і звільнитися за власним бажанням чи 
за згодою сторін – тоді роботодавець не несе відповідальності. Ті дві жінки 
погодилися, а Діана – ні. Зі своїм чоловіком вона звернулась до нашого центру.

Лариса Денисенко: А її трудова книжка залишилась у працедавиці?
Владислав Шкурко: Трудову книжку їй повернули, але найцікавіше – там було 

записано, що Діана звільнена за власним бажанням. Але вона не складала і 
не підписувала таку заяву. Це були просто незаконні дії роботодавиці.

Лариса Денисенко: Людина у такий спосіб залишається без соціального 
захисту і виплат? Наче вона сама погодилася на звільнення?

Владислав Шкурко: Якраз звільнення за власним бажанням – це най-
складніша ситуація при постановці у центр зайнятості. Це найгірший варіант 
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для неї – вона і звільнена, і при цьому не має подальшої можливості отриму-
вати виплати, страховий стаж не нараховується. Незважаючи на те, що у нас 
в законодавстві, в принципі, захищені права працівників, але немає дієвих 
механізмів контролю. Людина сама має контролювати правильність звільнення 
і відстоювати свої права.

Лариса Денисенко: Той факт, що Діана у декретній відпустці, коли працю-
вала на ФОП, десь фіксувався?

Владислав Шкурко: Мав фіксуватися, але я не бачив цих документів. Вона 
стоїть на обліку у центрі соціальної допомоги, але сама ця ситуація про звіль-
нення – ні у податкову1, ніде ці документи не подавались. Це ми вже подали 
заяву в податкову, щоб вони не закривали цей ФОП, поки Діану не звільнять 
по закону.

Лариса Денисенко: А куди треба подавати заяву?
Владислав Шкурко: Ми подавали скрізь. У центр зайнятості, хоча вони 

сказали, що вже не несуть відповідальності за це; у саму податкову, у пенсійний 
фонд. Це було зроблено для того, щоб перед судом довести, що ми спробували 
всі варіанти досудового врегулювання. Але проблема була в тому, що, у зв’язку 
зі станом здоров’я, Діана не могла оперативно це робити. А через спрощену 
процедуру ліквідації ФОП, на момент вирішення він вже де-факто був ліквідо-
ваний. При ліквідації ФОП особа не зникає, до неї можна пред’являти претензії. 
Є судова практика, коли і кредитори подають скарги і суди їх задовольняють.

Лариса Денисенко: Що було далі?
Владислав Шкурко: Після того, як були подані всі заяви, ми здійснили 

спробу вирішити всі ці проблеми з роботодавцем без позову до суду.
Лариса Денисенко: Чому не судовий варіант, а ви вирішили знайти інший, 

альтернативний спосіб?
Владислав Шкурко: Подача заяви до суду і весь судовий процес складний, 

і займає багато часу. Діана, будучи матір’ю малолітньої дитини і вагітною, взимку 
лежала у лікарні, все затягнулося. Ще й судовий процес був би для неї морально 
дуже важким. Тому ми обрали шлях – хоча б спробувати вирішити проблему 
у досудовому порядку. Ми провели зустріч Діани з її роботодавицею у центрі 
зайнятості. Запросили і мене, щоб, по можливості, досягти консенсусу, який 
би влаштував обидві сторони. Чесно кажучи, на початку роботодавиця була 
настроєна доволі агресивно, але робота медіатора важлива якраз не тільки з 
боку юриста, але і конфліктолога.

Лариса Денисенко: Медіація – що це за процес? Знаю, що у практиці 
трудових спорів це ефективний метод вирішення конфліктів.

Владислав Шкурко: Медіація – це процес врегулювання спорів із залученням 
медіатора, по факту – посередника. Ця людина має бути незаангажованою, її 
основне завдання – налагодити комунікативний процес, і конфліктну ситуацію 
перевести у русло зацікавленості обох сторін: найшвидше і найкраще вирішення 
проблеми. Так, медіація широко застосовується у вирішенні спорів щодо тру-
дових стосунків. Особливо на Заході. У нас, на жаль, це поки не так поширено, 
але розвиток є. Є чотири основні принципи медіації. Добровільність – обидві 
сторони зацікавлені у якнайшвидшому і якісному вирішенні цього конфлікту. 

1 Мається на увазі територіальний орган Державної фіскальної служби України.
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Конфіденційність – тому я не називаю прізвищ. Взаємоповага та рівність сторін – всі 
люди є рівні, і кожна сторона має поважати іншу. І основний принцип – ней-
тральність медіатора. Тут мені було найважче, бо я до цього допомагав Діані, 
аде я підійшов все ж нейтрально і був холоднокровним.

Лариса Денисенко: Медіатор ще відштовхується від того, що не схиляє 
сторони до якогось рішення, а прагне віднайти спільне рішення?

Владислав Шкурко: Так, моя функція була пояснити можливі шляхи 
вирішення цієї ситуації, і показати наслідки для обох сторін, виходячи з кож-
ного варіанту. Саме вирішення ситуації проходило без мене, свою функцію 
я завершив на етапі роз’яснення. При мені вони обрали оптимальний варіант, 
але остаточне рішення вже було без мене.

Лариса Денисенко: А результати медіації мають бути зафіксовані? Ми 
звикли, що коли звертаємося до суду, то отримуємо рішення, постанову.

Владислав Шкурко: Це все ж таки документально якось вирішується. 
У ситуації Діани – роботодавиця внесла зміни у трудову книжку, що запис 
«за власним бажанням» є недійсним, і що звільнення відбулось за статтею 
36 Кодексу законів про працю – «ліквідація підприємства». Після цього вони 
разом звернулися до центру зайнятості, бо подальше працевлаштування вагіт-
ної жінки обов’язкове. Але тут виникла складність: юрист центру зайнятості 
сказав, що вона у декретній відпустці і вагітна – немає практичної можливості 
її влаштувати. От і проблема у відсутності контролюючих органів, які повинні 
забезпечувати – закон є, а виконати його неможливо.

Лариса Денисенко: Як ви вийшли з цієї ситуації? Коли практика свідчить 
про те, що рішення нема?

Владислав Шкурко: У цьому випадку Діану просто поставили на облік 
в центрі зайнятості на загальних підставах. У цій ситуації це був найоптималь-
ніший варіант.

Лариса Денисенко: Що це дає?
Владислав Шкурко: Вона буде отримувати виплати по втраті місця роботи, 

буде продовжуватись накопичення страхового стажу (що було для неї най-
важливішим), і це буде до того моменту, поки вона не народить дитину. Тоді 
вона отримуватиме кошти від соціального захисту. Після декретної відпустки 
Діана знову стане на облік в центрі зайнятості, їй шукатимуть роботу і нарахо-
вуватимуть виплати.

Лариса Денисенко: Які ще варіанти ви запропонували під час медіації?
Владислав Шкурко: Був варіант працевлаштування самою роботодави-

цею, але вона сказала, що це неможливо, бо збирається виїжджати за кордон. 
Був варіант, який вони і застосували – тут роботодавиця звільняється від 
відповідальності, бо вже центр зайнятості займається працевлаштуванням 
Діани, але нам було б легше, якби ФОП не було ліквідовано. Третім варіантом 
був суд – якби не вдалося домовитись. Тим більше, що Діана підпадає під кате-
горію громадян, які можуть скористатися безоплатною вторинною правовою 
допомогою. Я пояснив всі ці моменти про суд – це, звичайно, трохи викликало 
агресію з боку працедавиці, але, на щастя, вдалось її заспокоїти і прийняти 
найбільш оптимальне рішення. Звичайно, через суд ми могли б домогтися 
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більшого. Але це час, гроші, і, можливо, розгляд проходив би тоді, коли Діана 
вже народила б другу дитину. А це взагалі було б для неї важко.

Лариса Денисенко: Дякую вам за цю розмову. Про медіацію нам сьогодні 
розповідав спеціаліст представництва Третього київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги Владислав Шкурко. 
Почувайтеся захищеними!
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Жінку хотіли позбавити батьківських прав лише через 
скрутне матеріальне становище. Цого не сталося 
завдяки допомозі фахівця системи БПД
10 жовтня 2017 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». Це «Ген справедливості», з вами Лариса Денисенко. 
Ми продовжуємо цикл програм, присвячених функціону-
ванню системи безоплатної правової допомоги і доступу 
до правосуддя. У нас триває одеський цикл, ми його так 
називаємо, оскільки розглядаємо реальні історії реальних 
людей з Одещини. У студії – Василь Непомящий, головний 
спеціаліст Ананьївського бюро правової допомоги. Вітаю, 
пане Василю. З чим прийшла до вас ця жінка?

Василь Непомящий: У жовтні 2016 року до Ананьїв-
ського бюро правової допомоги звернулась 42-річна жителька села Точилове 
Ананьївського району, яка потребувала представництва її інтересів у суді 
як відповідачки по справі за позовною заявою органу опіки та піклування 
Ананьївської районної державної адміністрації щодо позбавлення її батьків-
ських прав та стягнення аліментів на утримання дитини. Заявниця повідомила 
працівникам бюро, що вона мати двох синів (2006 та 2015 року народження), 
незаміжня. У минулому сама є вихованкою інтернатного закладу, тому житла 
на той момент не мала, зі старшим сином винаймала житло. Офіційно не була 
працевлаштована. Але не тому, що не хотіла працювати, просто на той момент 
у селі вже не було колгоспу. Вона дуже працьовита жінка, заробляла на життя 
випадковими заробітками. Після народження другої дитини в жовтні 2015 
року жінка написала заяву до Ананьївської районної державної адміністрації 
про влаштування сина на півроку до дитячого закладу у зв’язку зі скрутним 
матеріальним становищем та відсутністю житла. З листопада 2015 року її мен-
ший син знаходився у будинку дитини № 3 міста Одеса. Громадянка розповіла, 
що не забрала сина з будинку дитини по закінченні шестимісячного терміну, бо 
вирішувала побутові проблеми. У зв’язку з цим з липня 2016 року в Ананьївсько-
му районному суді розглядалася справа, в якій вона проходила відповідачем 
за позовною заявою органу опіки і піклування Ананьївської районної державної 
адміністрації на підставі клопотання будинку дитини № 3 міста Одеси щодо 
позбавлення її батьківських прав відносно малолітньої дитини. Хотів би зупи-
нитися і на тому, що, на жаль, державні службовці спішать виконувати вказівки 
інших державних службовців. Оскільки закінчився шестимісячний термін, 
районна державна адміністрація повинна направити листа в будинок дитини 
або продовжити термін ще на півроку, бо дитина знаходилася на державному 
забезпеченні, або забрати цю дитину назад. Вийшло так, що краще забрати 
дитину, ніж написати листа за десять хвилин і дитина знову утримувалась би 
за державний кошт. Цього не було зроблено. Жінка повідомила, що наразі має 
бажання та відповідні умови для виконання своїх обов’язків як матері щодо 
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виховання дітей, має будиночок, хоч і старий, але придатний для проживання, 
і бажає повернути свого малолітнього сина в сім’ю та піклуватися про дітей.

Лариса Денисенко: Це стосувалося її меншої дитини, чи й дитини, яка 
народилася в 2006 році?

Василь Непомящий: Старший син знаходився в Ананьївській школі-ін-
тернаті на повному державному забезпеченні. Це хороша, добра, працьовита 
дитина. За характеристиками зі школи-інтернату, мати часто буває там, ціка-
виться, її жодного разу не бачили п’яною. Завжди знаходила кошти, щоб 
купити подарунок чи солодощі дитині. Син допомагав мамі, збираючи виноград 
у виноградниках за платню, чистив кукурудзу. Але не хотілося би говорити, як це 
було сприйнято в районній державній адміністрації. Там це встигли сприйняти 
вштики: «Неприпустимо, щоб у наш час люди батракували». Я питаю: «А краще 
красти? Вона хоче воз’єднати сім’ю, жити однією сім’єю».

Лариса Денисенко: Претензії, які висувалися до неї як до матері, передусім 
стосувалися незабезпечення, на думку компетентних державних органів, умов 
виховання і перебування дітей? Чи малися претензії до її поведінки?

Василь Непомящий: Я був у Одесі. На рівні чуток будинок дитини № 3, 
на жаль, має погану славу в місті та в Одеській області. Коли в нас було засідання 
суду, був телеміст, у ньому брала участь директорка цього закладу. Претензії 
були до того, що мати жодного разу не відвідала дитину. Мати каже: «Я при-
ходила, але мене не пустили». Там сувора система пропуску, з якоїсь причини 
не було директора і ніхто не міг пропустити без її рішення. Я поставив питан-
ня, чи дитина на державному забезпеченні в дитячому будинку, відповідь була, 
що так. Кажу: «А скажіть, що можна дитині привезти?» У матері нема грошей, 
доїхати до Одеси – 100 гривень. Купити ще щось дитині – це вже 300 гривень. 
Вона таких грошей не мала. З села можна привезти сир, молоко – натурпро-
дукт. «Ні, це не можна, у нас вся продукція сертифікована». Кажу: «А при вході 
у ваш заклад написано, що можна привезти дитині?» – «Нічого не написано». 
Велику допомогу цій жінці надавав голова сільської ради. Це велика рідкість, 
щоб до чужої дитини ставилися, як до власної.

Лариса Денисенко: Чи місцеві органи влади і самоврядування допомагали 
жінці. Наприклад, знайти роботу, житло? Чи допомагала громада?

Василь Непомящий: У тому селі жила старенька бабця. Вона мала будинок, 
рідні в неї вже не було. Вона запропонувала жінці доглядати за нею, а коли 
та помре, жінці залишиться житло. Воно стареньке, але придатне для проживання. 
Жінка зробила ремонт своїми руками, син допомагав, завезли дрова. Голова 
села, колишній фермер, забезпечив життєдіяльність цієї сім’ї. Сказав, що в селі 
його покійних батьків є будинок: «Хоч сьогодні заходь, все для проживання 
там є», допоміг. Вона працює в нього, наймається на роботу. Він забезпечує 
її та її сина грішми та продуктами харчування, годує їх. Четверо односельців 
виступили в суді на захист жінки. Але опікунська рада так напала на цю жінку! 
Там в основному знаходяться жінки, які мають по дві-три вищі освіти, і вони 
так напали на неї, а вона не могла нічого сказати на своє виправдання, тільки 
плакала.

Лариса Денисенко: Загалом у таких історіях на перше місце мають вихо-
дити інтереси малолітніх дітей. Які основні претензії висловлювали органи 
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опіки і піклування, щоб аргументувати, чому хочуть позбавити материнських 
прав цю жінку?

Василь Непомящий: Головою опікунської ради в Ананьївській районній 
державній адміністрації є заступниця із соціальних питань, яка курує роботу 
служби в справах дітей районної державної адміністрації. Коли ми почали 
працювати, подивилися на позовну заяву. Я багато разів виступав у судах, але 
тут не міг не зупинитися на цьому і не написати заперечення, щоб виступити 
з ним у суді. Справа в тому, що жінка проживає на території села Точилове, 
а матеріали збираються по першій сільській раді, а не по цьому селу. По-дру-
ге, нема жодної характеристики. Щоб доводити щось у суді, повинні бути 
аргументи. Таких не було. Вона живе в одній сільській раді, а документи зби-
раються зовсім за іншою. У всякому разі жінці не дали можливості захистити 
себе. Біда в тому, що в опікунській раді повинні бути не тільки представники 
районної державної адміністрації, а люди всіх верств населення, які повинні 
бути незаангажованими і не повинні підтримувати керівництво. Я би хотів, 
щоб вони передивилася склад цієї опікунської ради, припустимо, ввели нас, 
когось із членів бюро правової допомоги, бо ми би одразу ознайомилися з 
позовною заявою, вказали би на недоліки. Але воно «пройшло» в суді. Мене 
вразило, коли я поставив питання директорці дитячого будинку, скільки у них 
дітей у віці до двох років, вона сказала, що більше 150. А сімей, які стоять 
на черзі для отримання цих дітей-сиріт, близько 130. Тоді я поставив сам собі 
питання: а не краще було написати листа і продовжити на півроку перебування 
дитини у закладі чи легше зібрати матеріали (ще й так паскудно)? Це питання 
ми висвітлювали на нашому телебаченні, його підняв голова сільської ради, 
попросивши телебачення прийти в суд. Підняли всю сільську громадськість, 
люди теж обурювалися. Адже вона мати, а дитині буде краще жити з мамою, 
ніж у чужій сім’ї. Ці всі питання, на жаль, у нас не врегульовані. Я би хотів, щоб 
перш ніж робити крок на позбавлення батьківських прав, ті, хто в опікунській 
раді, подумали: а якби така доля торкнулася їхньої родини? Вони мають кілька 
освіт, а ця людина не могла закінчити вісім класів, але викручується, як може: 
без чоловіка, без нічого.

Лариса Денисенко: Чи опитували старшого хлопчика стосовно того, які 
в нього стосунки з мамою?

Василь Непомящий: Я говорив з ним у себе в кабінеті. Не хотів говорити 
наодинці, щоб не ранити дитину питаннями, тому мати приходила з ним. 
Я питав, чи хоче він, щоб мама забрала братика з дитячого будинку. Він відповів: 
«Так, дуже хочу, я буду з ним дуже добре жити, допомагатиму йому і так далі». 
Дивлюсь: очі в нього горять, знаю, що так воно і буде. Він був у двох школах, 
спочатку в середній школі-інтернаті в Ананьєві. Там дуже позитивні відгуки 
про нього: і від класного керівника, і від директора. Запитав і в директорки 
Точилівської середньої школи (він там недовго займався, мати спеціально його 
забрала, щоб возз’єднати родину). Відгуки теж дуже позитивні. Хоча, на жаль, 
у матеріалах позовної заяви нема жодної характеристики на маму.

Лариса Денисенко: Які аргументи вислуховував суд і яку позицію зайняв, 
які рішення ухвалив?
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Василь Непомящий: На стороні позивача були опікунська рада районної 
державної адміністрації і опікунська рада першої сільської ради, прокурор 
району. Піднімали питання тільки стосовно того, щоб позбавити батьківських 
прав. Але руки не опустилися. Суд вислуховує факти. У мене було значно більше 
таких позитивних фактів. Хочу подякувати і головуючому судді Дорошу Валерію 
Васильовичу, який перейнявся справою. Він подивився, що позовна заява 
погано зроблена, усе це прийняв і відмовив у їхніх вимогах до суду в повному 
обсязі. Їхніх доказів було недостатньо, щоб суд прийняв їхню сторону. Довго 
тягнули питання для того, щоб дати «добро» матері. Вже було й рішення суду, 
яке увійшло в законну силу, не оскаржувалося. Але туди ще їздили, перевіряли 
матеріально-побутові умови. Але мати все-таки поїхала за дитиною. Якщо 
не помиляюсь, туди поїхав і голова сільської ради своїм автомобілем, забрали 
дитину. Дитина впізнала свою маму. Зараз сім’я проживає разом.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. Нагадую, що з Василем Непо-
мящим, головним спеціалістом Ананьївського бюро правової допомоги, 
що на Одещині, ми розповідали історію щодо виборювання батьківських прав. 
Це був «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. Почувайтеся захищеними!
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Чому ставлення до співробітниці як до потенційної 
«декретниці» є соціальною дискримінацією?
23 квітня 2018 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського радіо». 
Це «Ген справедливості», ми гостюємо в Херсоні. В нашій 
студії Олена Іпатенко, начальниця відділу організації надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Регіонального 
центру з надання БВПД у Херсонській області. Будемо гово-
рити про соціальну дискримінацію жінок в Україні, про те, 
які існують нормативно-правові акти, щоб це долати, звідки 
з’явилося це явище, як це відображається на кожній з нас. 
Що означає поняття «соціальна дискримінація»?

Олена Іпатенко: Загалом питання дискримінації було 
актуальне в різні часи, в різні сторіччя, в різних державах. Дискримінація, 
якщо казати просто, – це утиск. Якщо стосовно жінок, то це утиск їхніх прав 
у будь-якій сфері життя. Тобто, це позбавлення жінки можливості реалізувати 
свої права, це безпосереднє порушення цих прав за ґендерною ознакою, 
тобто за ознакою статі. Хочу зазначити, що ще в стародавні часи Сократ казав, 
що одна з найстрашніших трьох речей – бути жінкою; тобто людина щаслива, 
якщо вона не є жінкою. Протягом тривалого часу світової історії в різних 
країнах було різне ставлення до жінки: десь жінка була домінантною, десь її 
права пригнічувалися, в деяких випадках можна простежити певну рівність 
прав чоловіків та жінок. Але попри все це, попри те, що ми зараз живемо 
у XXI столітті, сьогодні прийнято дуже багато нормативно-правових актів, які 
говорять про рівність прав жінок та чоловіків, але питання дискримінації жінки 
в Україні, на жаль, залишається актуальним.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про нормативно-правові акти, що тут 
можна зазначити з прогресивних норм, які дійсно працюють? Що не вдається 
виправити? Ми ще можемо говорити про правозастосовчу практику, згадуючи 
Конституцію СРСР та Конституцію УРСР, в яких диктувалася доктринальна рів-
ність чоловіків і жінок, але насправді все відбувалося не так, як було закладено 
в Конституції.

Олена Іпатенко: Я хочу звернути увагу на те, що в Конституції сучасної 
України також зазначено про рівність прав чоловіка та жінки. Зокрема, стаття 
2 Конституції України каже, що всі люди народжуються вільними та рівними 
у своїй гідності та правах, а стаття 24 безпосередньо проголошує рівність прав 
чоловіка та жінки. У статті 24 Конституції проголошено, яким саме чином ця 
рівність повинна гарантуватися державою. Зокрема, велика увага повинна 
приділятися материнству, безпосередньо народженню дітей. Це повинні бути 
державні гарантії. Це також повинні бути всілякі позитивні заходи сприяння 
реалізації прав жінок тощо. Якщо казати про законодавчі акти, які були при-
йняті в Україні щодо недопущення дискримінації, зокрема і дискримінації 
за ґендерною ознакою, то слід звернути увагу на Закон України «Про забез-
печення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 2005 року. Цей закон 
безпосередньо проголошував те, що права жінки та чоловіка повинні бути 
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рівними. Також в цьому законі прописано, яким чином держава повинна впли-
вати на цей процес, яким чином повинні впливати органи державної влади 
та місцевого самоврядування на місцях, а також безпосередньо громадські 
організації та громадяни. Таку ж тенденцію можна простежити в Законі України 
«Про запобігання та протидію дискримінації в Україні» 2012 року. Там також 
акцентовано особливу увагу саме на дискримінації, на запобіганні її проявам 
в Україні, а також здійснено розподіл функцій держави, місцевої влади, органів 
місцевого самоврядування, громадських організацій та безпосередньо людей, 
які повинні здійснювати заходи щодо недопущення дискримінації. Що об’єд-
нує ці два нормативно-правові акти? Коли я їх аналізувала більш детально, 
я зробила для себе висновки, що вони мають досить формальний характер. 
Прописано, що центральний орган виконавчої влади повинен вибудовувати 
політику у цій сфері, її повинна здійснювати держава. Органи місцевої влади 
повинні здійснювати правопросвітницьку роботу, вибудовувати політику в плані 
недопущення дискримінації, зокрема за ґендерною ознакою. Проте в цих нор-
мативно-правових актах відсутні конкретні заходи, які повинна здійснювати 
та чи інша структура, той чи інший орган, та чи інша громадська організація.

Лариса Денисенко: З чим насправді стикаються жінки, коли ідеться 
про прийняття на роботу, про подальший розподіл праці, кар’єрне зростання?

Олена Іпатенко: Питання дискримінації прав жінок стало для мене особистим 
питанням (яке мені болить до сьогодні) при прийнятті мене вперше на роботу. 
Я хочу поділитися власним досвідом. Коли я прийшла на свою першу роботу, 
закінчивши вищий навчальний заклад, маючи велике бажання працювати саме 
на користь держави, на користь громадян, не думаючи навіть про зарплатню, 
керівник цієї організації, чоловік, сказав: «Вибачте, ви нам не підходите, тому 
що ви потенційна декретниця». З того часу пройшло майже 10 років, але я, 
напевно, завжди пам’ятатиму те, що зі мною відбулося, що одразу принесло мені 
психологічну травму. Випадки дискримінації жінок при прийнятті на роботу, 
на жаль, непоодинокі. Роботодавці зараз вчиняють більш хитро. Вони відмов-
ляють жінкам, зокрема тим, які ще не народжували дітей, не створили свою 
сім’ю, жінкам, які мають маленьких дітей (бо це потенційні лікарняні), не так 
різко, як мені. Вони знаходять інші, більш законні підстави відмови при при-
йнятті на роботу. Така прихована дискримінація є дуже великою проблемою. 
І такі випадки складніше відстежити. Жінка не прийде до правника. Вона, 
можливо, і розуміє, що їй відмовили за ґендерною ознакою, через те, що вона 
жінка, але у неї немає доказів. Я спостерігала на роботі дискримінацію, яка 
полягала в домаганнях до жінок або висловленні якихось непристойних фраз, 
які стосувалися жінок. Якщо чоловіки думають, що на роботі дуже приємно 
чути певні «компліменти» з прихованим сексуальним змістом, то насправді це 
дуже негативно психологічно впливає саме на жінку на роботі.

Лариса Денисенко: Чому, на вашу думку, керівники і керівниці деяких 
установ і підприємств ніколи не прив’язують чоловіків до дітей? Це теж може 
дискримінувати чоловіків. Це може бути відпустка по догляду за дитиною, в яку 
мати не може піти з певних причин. Чоловіку на роботі ніхто теж не сприятиме 
в цьому. Ніхто не скаже чоловіку, що він потенційний декретник, хоча це може 
бути. У мене є приятель, який був у декреті, тому що його дружина працювала. 



Права жінок, протидія дискримінації та гендерно обумовленому насильству

527

Так само стосовно додаткових відпусток або й загалом усвідомлення того, 
що у чоловіка теж є діти: він теж може перебувати на лікарняному разом зі 
своїми дітьми.

Олена Іпатенко: У нашому суспільстві існує дуже стійкий стереотип про те, 
що діти – на шиї у матері, чоловік у нас має заробляти більше грошей, годувати 
сім’ю. Цей стереотип призводить до того, що чоловік сам боїться попросити 
відпустку по догляду за дитиною або піти в декрет, тому що боїться осуду, 
приниження, що він «поводить себе не так, як має поводитися мужній чоло-
вік». Ці стереотипи спричиняють те, що чоловіку не відмовляють у прийнятті 
на роботу чи у підвищенні посади у зв’язку з тим, що у нього є діти. З іншого 
боку, ситуації бувають різні. Інколи жінка заробляє більше, ніж чоловік, інколи 
у неї відбувається кар’єрне зростання, вона дуже активна і хоче реалізуватися 
в житті, а чоловік, можливо, менше цього хоче. Але сором суспільного осуду 
не дає чоловікові піти в декретну відпустку. У мене на роботі жінка, народивши 
дитину, перебувала деякий час у декретній відпустці, але потім так склалися 
обставини, що у декретну відпустку пішов її чоловік, – з нього дійсно всі смія-
лися, ходили по закутках і казали: «Хіба ж це чоловік, що він сидить з дитиною, 
а жінка працює?»

Лариса Денисенко: Це стереотипи, які позначаються на всіх нас і можуть 
нас всіх травмувати. Чи є в українському законодавстві закони або ж підзаконні 
акти, які працюють задля подолання соціальної дискримінації жінок, які надають 
жінкам додаткових інструментів, щоб почуватися захищеними?

Олена Іпатенко: Я хочу звернути увагу на один нормативний акт, який є 
важливим для нашої держави, на мою думку. Він був прийнятий наприкінці 2017 
року. Це Закон України «Про запобігання і протидію домашньому насильству». Це 
дуже важливий нормативно-правовий акт, оскільки саме проблема домашнього 
насильства по всій Україні, зокрема на Херсонщині, є надзвичайно актуальною 
і призводить до дуже негативних соціальних наслідків. Найменш негативні 
наслідки – це розлучення, найбільш негативні – смерть особи, якій заподіяно 
домашнє насильство. За 2017 рік від домашнього насильства по всій Україні 
загинули 600 жінок. Це надзвичайно велика цифра. Якщо провести паралель, 
то, за офіційною статистикою, в зоні збройного конфлікту на Сході за 2017 рік 
загинув 191 військовий. У стані війни загинула 191 людина, а в сім’ях – 600 жінок. 
Якщо казати про статистику по Херсонщині, то за 2017 рік, за офіційними даними 
Національної поліції України, звернулися по допомогу до поліції близько 5 тисяч 
жінок з фактами домашнього насильства. Це шокуюча статистика, на мою думку. 
Закон «Про запобігання і протидію домашньому насильству» покликаний мати 
дієві механізми, впроваджувати дієві заходи задля того, щоб зменшити кількість 
таких випадків. Ми говоримо не тільки про домашнє насильство стосовно 
жінок. Це може бути і стосовно чоловіків. І найстрашніше – стосовно дітей. 
Цим законом основні функції покладено на соціальні служби і на Національну 
поліцію. Також це і громадські організації, на які лягає тягар захисту прав жінок 
і дітей, в деяких випадках – і чоловіків. Держава, на жаль, переклала ці основні 
функції на громадські організації. Сподіваємося, що з прийняттям цього закону 
і з введенням його в дію кількість випадків домашнього насильства поменшає, 
члени сімей будуть більш гармонійно між собою існувати. Я, як фахівець з права, 
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вважаю, що єдиною найбільш суттєвою можливістю позбавитися від домаш-
нього насильства є уникнення контакту з насильником, тобто, це радикальні 
методи – розлучення. Можливо, заходи, передбачені законом, сприятимуть 
тому, щоб було менше негативних випадків впливу на життя і здоров’я жінки, 
чоловіка, дитини. Можливо, під страхом відповідальності буде менше випадків 
тілесних ушкоджень, смертей.

Лариса Денисенко: Давайте трохи відійдемо від площини домашнього 
насильства у площину трудової дискримінації. Дуже багато чого в кар’єрі жінки 
пов’язано з її соціальними статусами: чи вона мати-одиначка, чи перебуває 
у шлюбі, чи виходить заміж, чи йде в декретну відпустку, чи має дитину, яка 
часто хворіє. Це часто використовується як «пастка» у пояснені, чому тобі 
не підвищують зарплатню, чому ти не можеш претендувати на вищу посаду. 
Що робити жінці, яка стикається з тим, що її прив’язують до дитини, до чоловіка, 
натякаючи, що вона не впорається? Тому їй слід залишатися на посаді фахівчині 
нижчого рівня.

Олена Іпатенко: За даними за 2017 рік, середня зарплатня чоловіка ста-
новила 8400 гривень, а жінки на тих же посадах – 6600. Це приблизні дані, але 
ми маємо суттєву різницю. Дискримінація жінок у трудовій сфері виявляється і 
в оплаті праці. Я вважаю, що різні жінки ставлять різні завдання. Жінка не слабка 
стать. Жінка сильна. Якщо кожна жінка почне руйнувати стереотипи, доводити 
власним прикладом, що вона може зробити багато на посаді, яку вона обій-
має (попри народження дітей, перебування в шлюбі) – ми всі разом зможемо 
показати свою силу, і зможемо поєднати і виховання дітей, і успішно розвивати 
кар’єру. Є стереотип: або сім’я, або кар’єра. Вважається, якщо жінка займається 
кар’єрою, не поспішає виходити заміж і народжувати дітей, – вона нещасна, 
а та, яка сидить вдома і виховує дітей, – щаслива. Ці стереотипи також треба 
розвінчувати. Жінка, яку утискають на роботі, не дають кар’єрного зростання, 
повинна показати на роботі, що вона може. Треба мати велику силу духу, треба 
мати велику працьовитість, самому доводити власними здобутками, що ти 
можеш більше, ніж від тебе очікують. У жодному разі не можна опускати руки. 
Не треба вестися на всі ці стереотипи, необхідно розвивати себе і доводити, 
що ви можете.

Лариса Денисенко: Зміни в законодавстві зможуть змінити ставлення і 
знищити стереотипи? Навряд хтось з керівників чи керівниць тобі письмово 
скаже, що не підвищують жінці заробітну плату, тому що вона – жінка, у неї 
двоє маленьких дітей. Їй це можуть сказати, але навряд вона отримає таку 
відповідь в письмовому вигляді. Як пробити цю скляну стелю, якщо у тебе є 
не так багато законодавчих інструментів? Якщо людина прийде до вас в центр 
і скаже, що у неї є тільки її свідчення, що ви можете порадити?

Олена Іпатенко: Я як правник завжди кажу чесно. Це моя життєва позиція. 
Якщо жінка звернеться до центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги і скаже, що у неї є тільки її свідчення – правових інструментів, м’яко 
кажучи, мало, щоб допомогти в цьому випадку. На мою думку, дуже велике 
значення у цій сфері має правопросвітницька робота. Це потрібно починати з 
дитячого садка. Потрібно закладати основи основ саме діткам. Потрібно говорити 
про те, що жінка та чоловік є рівними, що виховувати потрібно і хлопчиків, і 
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дівчаток у тому, що вони рівнозначні, що вони мають однакові права, що жінка 
не повинна лише готувати їжу і піклуватися про дітей, це може робити і чоловік. 
Дуже велику увагу потрібно приділяти правопросвітницькій роботі в сільській 
місцевості, де люди мають менше можливостей розвиватися в кар’єрному плані, 
менше можливостей у навчанні. Ці люди дуже заангажовані стереотипами. Це 
повинна бути праця усіх: і громадських організацій, і місцевої влади, на яку 
прямо покладено правопросвітництво, і закладів освіти, і закладів охорони 
здоров’я. Це велика глобальна робота. Сама жінка не поборе це. Якщо це буде 
злагоджена робота і держави, і громадськості, і кожної конкретної людини, 
то я вважаю, що через 5 років ми зможемо перевернути всі ці стереотипи.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. Нагадую: ви слухали «Ген спра-
ведливості», ми гостюємо в Херсоні. Наша гостя – Олена Іпатенко, начальниця 
відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги Регіональ-
ного центру з надання БВПД у Херсонській області. Почувайтеся захищеними!
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Про співпрацю з питань захисту прав жінок на 
Херсонщині розповідає керівниця Чаплинського бюро 
правової допомоги
1 травня 2018 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо», це «Ген справедливості» і Лариса Денисенко. Ми 
продовжуємо говорити про доступ до правосуддя і функ-
ціонування системи безоплатної правової допомоги. Ми 
гостюємо в Херсоні. Моя гостя – начальниця Чаплинського 
бюро правової допомоги Олеся Чавурська. Вітаю, пані 
Олесю. Тема стосується ґендерного насильства. Відбулися 
точкові зміни у законодавстві, яке регулює тему протидії 
домашньому насильству, і у 2019-му році воно ще оновить-
ся1. А що вже зараз є такого, на чому варто сфокусувати 

свою увагу?
Олеся Чавурська: Наш Чаплинський район зараз межує з тимчасово 

окупованою територією Криму. Тут сьогодні є чотири громади, тобто ми вже об’єд-
налися повністю. І хочу сказати, що питання ґендерної рівності, запобігання 
насильства над жінками, захист прав жінок – є досить популярним напрямком 
діяльності. І для цього є підстави. У першу чергу, це повноваження органів 
влади і місцевого самоврядування. Так, до їх повноважень належить зазначе-
ний напрямок роботи. Тому знайти партнерів у нашій діяльності, пов’язаній 
із захистом прав жінок та запобігання насильству, не є проблемою. Питання 
більше у тому, як зробити цю співпрацю ефективною, а не декларативною. І 
воно стоїть на першому плані. Тому, коли спілкуєшся із працівниками окре-
мих установ і організацій, то розумієш, що їхній підхід до питання ґендерної 
рівності здебільшого зводиться того, що чоловіки і жінки мають рівні права. 
Заяв чи скарг на дискримінацію до установ не надходить, тому ситуація ста-
більна, якихось активних дій спеціалісти не вживають. Ніби і повноваження є, і 
питання актуальне, а виявляється, що в нас все добре, можна нічого не роботи. 
А якщо в громаді ще й розроблена програма, яка передбачає заходи, направ-
лені на забезпечення ґендерної рівності, то взагалі усе «добре». І байдуже, 
що ця програма не передбачає якогось мінімального фінансування, що захо-
ди виписані так, що важко оцінити їхній результат на майбутнє, наприклад, 
«сприяти рівності прав жінок, не допускати дискримінації за ознакою статі». 
Відповідно, завжди можна відзвітувати: сприяли, не допускали, допомагали і 
так далі. Не так важливо, яка саме установа чи організація є партнером бюро 
у захисті саме прав жінок, ґендерної рівності та у запобіганні насильства – чи 
це державна, чи громадська, чи комунальна організація, чи це відома органі-
зація на всю Україну, чи новоутворена. Головне – це людський фактор. Тобто, 
конкретний спеціаліст в цій організації, який відповідає за даний напрямок 

1 7 грудня 2017 року прийнято Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Крім того, 6 
грудня цього ж року було прийнято Закон «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесу-
ального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами».
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роботи. Якщо спеціаліст сам усвідомлює важливість цієї проблеми, працює 
над підвищенням свого професійного рівня, шукає якісь додаткові ресурси 
для того, щоб заходи були ефективними, тоді й співпраця буде ефективною. 
І я рада, що саме Чаплинське бюро правової допомоги має таких партнерів. 
Сьогодні ми тісно співпрацюємо з чаплинською організацією «Громадська 
ліга соціальних працівників». Тільки за останній час ми разом організували 
та провели численну кількість заходів, направлених саме на привернення 
уваги громадськості до цих актуальних питань. Це також й акції і флешмоби, які 
ми проводили в межах кампанії «16 днів проти насильства». Також це тренінги 
для жінок, які належать до вразливих категорій населення. Проводимо тренінги 
щодо підвищення правової обізнаності, бо як раз саме через низький рівень 
правової компетентності жінки і стають жертвами насильства.

Лариса Денисенко: Наскільки відчувається цей статус території, яка щільно 
межує з тимчасово окупованим Кримом? Чи додалося проблем? Адже багато 
людей, приїжджаючи з окупованої території, розуміють, що потрібно отрима-
ти роботу, влаштувати дитину до садочка тощо. Подекуди тобі відмовляють, 
кажучи, що в дитячому садочку черга, або і так немає місць для роботи, і їм тут 
теж мало хто допоможе.

Олеся Чавурська: Хочу наголосити, що ми знаходимося у прикордон-
ному районі з окупованим Кримом. У нас три таких райони – Каланчацький, 
Чаплинський та Генічеський. Але у Каланчацький і Генічеський райони добра-
тися з кордону трохи важче, бо вони не знаходяться на дорогах обласного 
значення. А Чаплинка як раз знаходиться на такому шляху, тому дуже багато 
людей приїжджають саме в наше бюро. Хочу сказати, що 95 % клієнтів, які 
до нас звертаються, – це жінки. Вони звертаються з різними проблемами. 
Це, наприклад, оформлення свідоцтва про народження дітей на окупованих 
територіях. Саме жінки приїжджають і оформлюють його. Скажу чому. Зараз 
для того, аби подати заяву до суду про встановлення факту народження дитини 
на окупованій території, повинен бути присутній хтось із батьків. Але часто це 
молоді сім’ї, у яких шлюб не укладений на території України. Тому батько, який 
є батьком насправді, формально батьком ніби і не є, бо у відповідних паперах 
він не записаний. Тож спочатку матері потрібно встановити факт народження 
дитини, а потім йти до органів РАЦСУ і оформляти свідоцтво про народження. 
Також до нас звертається багато жінок з приводу пенсійного забезпечення. Рік 
тому до нас звернулася пенсіонерка, яка є внутрішньо переміщеною особою 
з Донецької області, але вона мешкає в Криму. І їй рік тому Пенсійний фонд 
відмовив у нарахуванні пенсії. Але людина, яка перетинає кордон зі своїм 
закордонним паспортом, не отримувала паспорт в Криму, є патріотом, і її 
принижують у такий спосіб. Лише нещодавно ми отримали позитивне рішен-
ня суду, і людині поновили виплату пенсії з того моменту, коли їй відмовили. 
Я вважаю, що це досягнення. 95 % клієнтів, які до нас звертаються, – це жінки.

Лариса Денисенко: Які є питання, пов’язані з дітьми?
Олеся Чавурська: Дуже часто до нас звертаються внутрішньо пере-

міщені особи, які не можуть знайти роботу і не знають, куди їм йти. Ми їм 
надаємо консультації, куди можна звернутися. Є в нас внутрішньо переміщена 
особа, яка має квартиру в Донецькій області, яка виїжджала з двома дітьми, 
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мати-одиначка, і вона не знала, куди їхати. Вона приїхала до нас в Чаплинку, 
але думала їхати кудись далі. І от спільно з ГО «Чаплинська ліга» ми провели з 
нею бесіду, навчання, і людина в нас залишилася. Зараз вона працює в лікарні 
і вже нікуди не збирається їхати. Ця людина успішна, одна її дитина ходить 
у садочок, інша – до школи.

Лариса Денисенко: Тобто ви певною мірою надаєте і консультації стосовно 
працевлаштування?

Олеся Чавурська: Звичайно. Знаєте, сьогодні людське ставлення не завжди 
полягає тільки у наданні консультації людині, потрібно інколи й дати якусь пораду. 
Нещодавно до нас звернулася жінка, яка страждала від домашнього насилля. 
У неї троє дітей, вона прожила з чоловіком 25 років, але все не наважувалася 
піти. Я вважаю своєю перемогою, що після розмови зі мною вона через два 
тижні сказала таку фразу: «Після розмови з вами я народилася на світ. Я вла-
штувалася на роботу, подала документи на навчання (жінці 45 років), мої діти 
мене підтримали, а чоловіка я вигнала з хати». Тобто, людина почала «жити», 
і це є також якимось поштовхом, що звичайна розмова може змінити життя, 
якщо ти ставишся до людини по-людськи.

Лариса Денисенко: Дуже важливий людський фактор, як ви зазначи-
ли. А якщо розгорнути історію саме «підключення» людей? Ви вже сказали 
про співпрацю з громадськими організаціями – коли до вас підключаються, 
ми долаємо і внутрішнього ворога, і допомагаємо собі.

Олеся Чавурська: Ми зараз практикуємо ще одну ефективну форму 
роботи з громадською організацією «Чаплинська ліга». Вона займається також 
гуманітарною допомогою, яку розповсюджують серед малозабезпечених сімей 
та осіб. По таку допомогою звертаються переважно жінки. Спілкуючись із 
волонтерами, жінки розповідають про свої проблеми і дуже часто потребують 
правової допомоги. Тому в окремі дні разом із волонтерами цієї громадської 
організації в їх приміщенні чергує і працівник нашого бюро – я або наш спеці-
аліст, який відразу надає первинну правову консультацію.

Лариса Денисенко: Тобто, людина приходить взяти якийсь пакет допомоги 
і може звернутися до вас по допомогу, якщо є проблема?

Олеся Чавурська: Звичайно, а в них у всіх є проблеми. Ми кілька разів 
спробували таку формулу співпраці і побачили її ефективність. Тому зрозуміли, 
що робота соціальних служб та бюро переплітається. Ми маємо ще одну таку 
партнерську організацію – «Центр соціальних послуг» Чаплинської селищної 
ради. Це комунальна установа, яка обслуговує населення саме Чаплинської 
ОТГ. Попри те, що ця організація функціонує лише 7 місяців, вона вже має певні 
здобутки у своїй соціальній роботі. Наприклад, у нашій громаді вже розроблена 
програма соціального захисту вразливих категорій населення, де передбачені 
заходи, направленні на забезпечення рівності прав жінок і чоловіків. А також 
передбачене фінансування на проведення інформаційно-просвітницьких заходів 
з цієї теми. Тому, мабуть, і не дивно, що з Чаплинською ОТГ у нас найбільш тісна 
співпраця з питань захисту прав жінок, попередження насильства, забезпе-
чення ґендерної рівності. У громаді не просто затверджена ця програма, яка 
містить ґендерний компонент, а є і надавачі соціальних послуг, в тому числі, 
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і ця громадська організація. А ще є конкретні спеціалісти у нас в районі, які 
хочуть, щоб ця діяльність була ефективною.

Лариса Денисенко: Наскільки важко домовитися стосовно фінансування 
або з боку місцевих бюджетів, або з боку з боку грантерів?

Олеся Чавурська: Звичайно, без фінансування складно ефективно здійс-
нювати діяльність, пов’язану з захистом прав жінок, попередження насильства, 
забезпечення ґендерної рівності. Але на сьогодні є можливості в організацій, 
які займаються цим питанням, щодо залучення позабюджетних чи бюджетних 
коштів. Це добре, що в нашій області є такі організації, які реалізують дуже 
цікаві проекти, і вони готові співпрацювати з такими віддаленими районами, 
як наш. Наприклад, із вересня 2017 року в Чаплинці щомісяця проходять 
групи взаємодопомоги і взаємопідтримки для демобілізованих учасників АТО 
та членів їхніх сімей. Ця діяльність здійснюється завдяки херсонській обласній 
організації «Товариство Червоного Хреста». Це дуже цікава форма роботи: 
заняття з психологом, арт-заняття, там є матеріали для творчості, неформальна 
обстановка. І такими заходами сьогодні цікавляться все більше і більше людей.

Лариса Денисенко: Ви може констатувати, що в родинах людей, які 
повернулися із зони бойових дій, ускладнюються стосунки, наприклад, бо 
важко людині вийти з іншого способу життя на війні? Психологи говорять, 
що арт-терапія та така психологічна підтримка допомагають людям.

Олеся Чавурська: Я можу сказати, що я неодноразово була присутня 
на таких групах взаємодопомоги і підтримки, і у них беруть участь дружини і 
мами військовослужбовців. І це добре, що волонтери Червоного Хреста, а також 
соціальні працівники «Центру соціальних служб», працівники нашого бюро 
намагаються робити не показники, залучаючи виключно сім’ї демобілізованих, 
а й орієнтуються на їхні потреби. А потреба у взаємопідтримці у жінок не менша, 
ніж у чоловіків. Тому неодноразово я бачила, як дружини і мами переживають 
всі ці проблеми. Хочу сказати, що з ними потрібно працювати не менше, ніж 
з демобілізованими учасниками АТО. Часто жінки і мами є тією підтримкою, 
тим стрижнем, на кого опирається демобілізований учасник АТО. Потрібно 
більше працювати з жінками, щоб вони могли також надавати психологічну 
та моральну підтримку своїм чоловікам.

Лариса Денисенко: Поговорімо про мобільні бригади соціальної та пси-
хологічної допомоги. Наскільки їхня робота, на ваш погляд, є ефективною?

Олеся Чавурська: Згідно з дослідженням ООН в Україні, майже кожна 
четверта жінка потерпає від насильства. З жовтня 2015 року в співпраці з 
місцевими центрам соціальних служб в Україні було створено 21 бригаду 
соціально-психологічної допомоги у п’яти регіонах України. І з жовтня 2017-го 
до них приєдналася і Херсонська область, в тому числі і наш Чаплинський 
район. Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги складається з 
двох соціальних працівників і одного психолога. Вони здійснюють моніторинг 
випадків насильства щодо жінок та надають їм послуги. Кожна мобільна бригада 
співпрацює з бюро правової допомоги, з соцслужбами, з відділами районних 
державних адміністрацій, тобто, з усіма органами місцевого самоврядування, 
з усіма установами. І ми уже через чотири місяці побачили суттєві зрушення 
в цій роботі саме в напрямку запобігання домашньому насиллю. Хочу сказати, 
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що до нас протягом трьох місяців звернулося 7 жінок з проблемою домашнього 
насилля. І з цими жінками бригада провела роботу.

Лариса Денисенко: Це лише внутрішньо переміщені особи?
Олеся Чавурська: Ні, це якраз не є внутрішньо переміщені особи, а жителі 

нашого району. Зазначу, що психологи надають консультації потерпілим, роблять 
комплексну оцінку потреб потерпілих від насилля, проводять консультації 
для членів родин. Також проводять індивідуальні та групові сесії. Дуже багато 
жінок після роботи з бригадою виходять зі свого пригніченого стану. Крім того, 
одним із напрямків роботи бригади є консультування для того, аби запобігти 
домашньому насиллю. Ми вже проїхали всі села Чаплинської ОТГ, навіть 
залучали бюро до інспектування сімей. Так, ми були в сім’ях, розмовляли із 
чоловіками та жінками, допомагали їм у вирішення їхніх проблем. І більшість 
випадків проблем ми допомагаємо вирішити без залучення поліції.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. Нагадую, що ми гостюємо 
на Херсонщині. Моя гостя – начальниця Чаплинського бюро правової допомоги 
Олеся Чавурська. Це був «Ген справедливості». Почувайтеся захищеними!
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Сексуальні домагання: як себе захистити?
15 травня 2018 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». Це «Ген справедливості», з вами Лариса Денисенко. 
Ми продовжуємо цикл програм, присвячених доступу 
до правосуддя і функціонуванню системи безоплатної 
правової допомоги. Сьогодні у нас надважлива тема, вона 
стосується сексуальних домагань. Як регулюється це питан-
ня? Яка відповідальність за сексуальні домагання? І чому 
жінки не надто часто захищають свої права? Гостя студії – 
Анастасія Гречка, начальниця відділу правової інформації 
та консультацій Другого полтавського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю, Анастасіє. Можна 
простими, зрозумілими словами пояснити, що таке сексуальні домагання?

Анастасія Гречка: Хотілося б зупинитися на нормативній базі, яка сто-
сується цього питання. В Україні існує Закон «Про забезпечення рівних прав 
та можливостей для чоловіків та жінок», він дає визначення поняття сексуаль-
ного домагання. Але воно у ньому досить звужене, в міжнародній практиці це 
поняття більш широке. Також Україна є учасницею конвенції, яку ратифікува-
ла – це Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно жінок, 
яка регламентує питання з приводу викорінення явища дискримінації в галузі 
праці та занять. Відповідно до цих нормативних актів також визначено поняття 
«сексуальних домагань». Сексуальні домагання – це дії фізичного або психічного 
характеру, які принижують або ображають особу, мають за собою сексуальний 
зміст (вербальні та невербальні дії). Це можуть бути фізичні дії – доторкання, 
притискання. Головним, ключовим для розуміння цього поняття є те, що це дії, 
неприйнятні для особи щодо якої вони вчиняються.

Лариса Денисенко: Тут йдеться і про кримінальну, і про інші види 
відповідальності?

Анастасія Гречка: Сексуальні домагання належать до ґендерно обумовленого 
насильства, тому йдеться і про цивільну, і про кримінальну відповідальності 
за їхнє вчинення. Згідно зі статтею 154 Кримінального кодексу «Примушу-
вання до вступу в статевий зв’язок», це поняття ми розуміємо досить вузько, 
оскільки тут маються на увазі сексуальні домагання, які стосуються лише особи 
по вертикалі, тобто постраждала особа перебуває у певному підпорядкуванні 
щодо кривдника: залежить матеріально, перебуває з кривдником у трудових 
відносинах. Що стосується норм європейської спільноти, то у них йдеться 
про стосунки не лише по вертикалі, а й по горизонталі. І береться до уваги 
насильство не лише у трудових, а й у інших суспільних відносинах. Наприклад, 
у громадських місцях. Якщо ми говоримо про цивільну відповідальність, то Закон 
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей для чоловіків та жінок» 
передбачає можливість звернення потерпілої із заявою до роботодавця, 
який, відповідно, повинен вчинити певні дії. Та закон, на жаль, не передбачає 
механізму проведення цих дій. Особи, які постраждали, мають можливість 
звернутися по захист також і до суду. Наприклад, з позовом про відшкодування 
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матеріальної чи моральної шкоди. Такі позови існують. Однак варто пам’ятати, 
що подаються зустрічні позови і їх, позови про захист честі та гідності, задо-
вольняють частіше. Також можна звернутися до Експертної ради із запобігань 
дискримінації при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини 
із заявою про сексуальні домагання на робочому місці. Цей орган наділений 
широкими повноваженнями.

Лариса Денисенко: Що стосується сексуальних домагань стосовно сту-
дентів та студенток з боку викладачів або навіть ректорату, в межах навчання. 
Тут може йти мова про кримінальну чи цивільну відповідальність? Що можна 
порадити студенству?

Анастасія Гречка: Треба чітко сформулювати склад злочину – чи це було 
саме примушування, погрози внаслідок відмови.

Лариса Денисенко: Наприклад, якщо людині кажуть, що ми не будемо 
атестувати або продовжувати контракт? Це можна трактувати як примус, як 
стосунки по горизонталі, про які ви говорили?

Анастасія Гречка: На мою думку, можливо. Але знову ж таки, це справа 
правоохоронних органів. Кваліфікувати такі злочини досить складно, бо такі 
злочини треба довести. Якщо ми говоримо про цивільну відповідальність, 
тут простіше. У першу чергу, постраждалі мають відверто заговорити про те, 
що сталося. Треба також зазначити, що не лише жінки страждають від сексуаль-
ного насильства, хоча їх більший відсоток. Також повинні намагатися набирати 
якомога більше писемних доказів скоєного злочину.

Лариса Денисенко: І в цивільному процесі, наскільки я розумію, вимога 
доводити свою невинуватість покладається на людину, до котрої ви позиваєтесь?

Анастасія Гречка: У цьому питанні, на жаль, ні. Тут особа-позивач сама 
має доводити. Судова практика йде таким шляхом. На відміну від європейської 
спільноти, де прямо передбачено, що роботодавець зобов’язаний доводити 
відсутність або наявність такого факту. Оскільки тут передбачається можливість 
людини звернутися до вищого керівництва з відповідними заявами.

Лариса Денисенко: Але, оскільки подальша процедура не прописана, це 
питання, звернення людини, може зависнути. Що можна порадити людям, які 
не хочуть, щоб це питання зависало?

Анастасія Гречка: В українському суспільстві ґендерна та правова культура 
не на тому рівні, який би давав можливість жінці почуватися захищеною. Але 
хочу підкреслити позитивні моменти: віце-прем’єр-міністр Іванна Климпуш-Цин-
цадзе активно впроваджує політику ґендерної рівності жінок.

Лариса Денисенко: Іванна Климпуш-Цинцадзе займається більше страте-
гуванням і є кураторкою цієї теми. У нас також є Урядова уповноважена з питань 
ґендерної політики – це Катерина Левченко, колишня очільниця організації «Ла 
Страда – Україна». І так само ви вже згадували про Уповноважену Верховної 
Ради України з прав людини – це Людмила Денісова. Це всі люди, до котрих 
можна звернутися, бодай письмово.

Анастасія Гречка: Обов’язково письмово. Обов’язково треба збирати 
докази, намагатися говорити про це з колегами, з іншими особами.

Лариса Денисенко: Скільки часу потрібно чекати, допоки звернення 
розглянуть?
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Анастасія Гречка: Ймовірно, через відсутність механізму, воно буде роз-
глядатися за загальним порядком. Але його потрібно подавати, щоб показати 
на суді і довести, що особа намагалася врегулювати це питання у досудовому 
порядку.

Лариса Денисенко: Якщо у школі чи в іншому навчальному закладі є, напри-
клад, уповноважені чи студентські самоврядування, до них можна звернутися 
з відповідною заявою про домагання? Чи буде це доказом того, що людина 
скаржилася і скаргу розглянув орган, принаймні рівня роботи чи навчання?

Анастасія Гречка: Була ситуація, коли колишні студенти подавали заяву 
на викладача фізкультури. Їм у позові відмовили. Викладач подав зустрічний 
позов про захист честі та гідності. Розуміння того, що сексуальне насильство є 
порушенням прав людини, що воно принижує честь і гідність людини, у межах 
судової влади на низькому рівні.

Лариса Денисенко: За якими консультаціями до вашого центру зверта-
ються жінки?

Анастасія Гречка: З усіх, хто звертається до Другого полтавського центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги, жінки становлять 60 %. 
Тут йдеться не лише про первинну допомогу, а й про захист в суді та пред-
ставництво в судових органах. З 60 % з приводу насильства звертаються 10 %. 
Звичайно, що консультації, правові роз’яснення вони отримують обов’язково. 
Надалі, якщо особа подала все ж таки заяву про вчинення щодо неї кримі-
нального правопорушення до відповідних правоохоронних органів, у неї, як 
у потерпілої особи, є можливість отримати захисника. Чому жінкам складно 
визнавати сексуальне домагання вчинене щодо них – мабуть, через відсутність 
сексуального виховання. Говорити про секс, як і колись в Радянському Союзі, 
у нас не прийнято. І якщо говорити про вирішення проблеми, то треба починати 
з рівня правової освіти, підвищення культури ґендерної рівності змалечку. 
Ні в школах, ні в університетах немає ані дисципліни, ані навіть факультатив-
них занять, які б стосувалися цієї теми. Тому, в силу нашої культури (а у нас 
патріархальне суспільство), немає розуміння того, що жінка є рівноправною 
особою, в якої є особистий простір. Є жінки, які усвідомлюють це і все ж таки 
наважуються звернутися, однак отримують осуд. Оскільки в нас панує думка, 
що жінка є провокатором просто в силу того, що вона – жінка. І вирішенням цієї 
проблеми є якомога більше говорити про неї. На жаль, офіційної статистики 
з приводу масштабів не існує. Є правозахисні організації, які цим питанням 
займаються, здійснюють опитування. Однак ми не можемо дослідити, яка група 
опитувалася, і масштаби проблеми побачити складно.

Лариса Денисенко: Як про сексуальні домагання розповідають жінки, які 
таки звертаються до вас саме стосовно цього?

Анастасія Гречка: Жінки більше говорять, уже коли стосується фізичного 
насильства. Сексуальні домагання, на жаль, усвідомлюються менше. Сексуальне 
домагання існує у формі «послуга за послугу», «образа-приниження», створення 
негативного становища: застосування дисциплінарних стягнень або в подаль-
шому звільнення. Жінка вже потім звертається для захисту своїх трудових прав, 
якщо вона не згодна зі звільненням, і підставою. І потім вже в процесі практики, 



Ген справедливості

538

на суді жінка заявляє, що внаслідок сексуальних домагань, пропозицій інти-
много характеру – в неї і виник конфлікт. І наслідком цього стало звільнення.

Лариса Денисенко: Тобто, поки не доходить до таких наслідків, на стадії 
попередження жінка ще не усвідомлює, що вона вже може реагувати?

Анастасія Гречка: Усвідомлення є, але немає чіткого механізму, проце-
дури, за допомогою якої можна притягнути кривдника до відповідальності. 
Не в межах судового розгляду, а в межах, коли є роботодавець, керівник і коли 
є сексуальне домагання.

Лариса Денисенко: Анастасіє, я знаю, що полтавські центри з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги співпрацюють з різними правоза-
хисними організаціями, зокрема, з благодійною організацією «Світло надії». 
У якій формі відбувається ця співпраця?

Анастасія Гречка: Зі «Світлом надії» ми дійсно тісно співпрацюємо. Зазвичай 
ми проводимо або спільні заходи, інформаційні заняття, в яких я також беру 
участь. Або ж це перенаправлення, коли до нас звертаються громадяни. «Світло 
надії» разом з представниками місцевої влади створили центр допомоги жінкам, 
які потерпіли від насильства – тобто, ми можемо туди спрямувати особу, яка 
до нас звертається, в разі, якщо їй необхідна допомога матеріального характеру.

Лариса Денисенко: Ця співпраця успішна, на ваш погляд? Які питання 
може вирішити доброчинна організація, і які питання потому вирішуєте ви?

Анастасія Гречка: Доброчинна організація може в побутовому сенсі 
підтримати особу, в психологічному плані допомогти. Говорячи про центр з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, людина має можливість 
отримати правові роз’яснення і отримати допомогу, щоб довести справу, 
наприклад, до суду. Якщо особа цього бажає.

Лариса Денисенко: Що, на вашу думку, потрібно змінити у національному 
законодавстві, аби незалежно від статі та ґендерної ідентичності, людина чітко 
усвідомлювала, як їй діяти і що цей механізм реально їй допоможе?

Анастасія Гречка: Слід почати з удосконалення законодавчої бази, роз-
роблення реальних правових механізмів, розширення тлумачення поняття 
«сексуальні домагання», яке відповідало б нормам європейських стандартів. 
Можливо, запозичення досвіду з-за кордону. Ті самі Сполучені Штати Америки 
активно в цьому питанні працюють, і суспільство криміналізує такі дії. І, звіс-
но, підвищувати рівень правової обізнаності суспільства з теми сексуальних 
домагань.

Лариса Денисенко: Давайте пройдемося алгоритмами-механізмами 
на конкретному прикладі. Наприклад, я працюю у великій телефонній компанії 
і постійно зазнаю докопувань до себе сексуального характеру. Хтось постійно 
торкається моїх грудей, або критикує мій одяг, або говорить, що не отримаю 
підвищення, якщо не пересплю з ним. Як я можу реагувати на це?

Анастасія Гречка: Отже, якщо трапилося чи трапляються сексуальні 
домагання, то, в першу чергу, потрібно письмово заявити про це вищому 
керівництву. Якщо ж домагання вчиняються саме з боку вищого керівництва, 
то звертатися до Експертної ради при Уповноваженому Верховної Ради України 
з прав людини.
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Лариса Денисенко: На даному етапі достатньо лише звернення людини чи 
потрібно щось записувати на диктофон, чи щоб хтось з колег це сфотографував 
або відзняв на відео? Наскільки це релевантно?

Анастасія Гречка: На жаль, аудіо- чи відеозйомка не є доказом у суді, тому 
потрібні офіційні листування з органами, куди зверталася людина. Свідками 
можуть виступати колеги, хоча ми розуміємо, що кожний тримається за своє 
місце. Варто подавати позови про моральну шкоду (за фіксацією звертатися 
до психологів, невропатологів, психіатрів). Якщо є фізичні ушкодження – синці, 
якщо було фізичне насильство, все це також треба фіксувати і в подальшому 
все це буде доказами в суді. Адже доведення того, що її право було порушено, 
покладається на потерпілу сторону.

Лариса Денисова: Дякую вам за цю розмову. Сподіваюся, що ми бодай 
точково показали людині шлях, яким вона може виборювати справедливість. 
Нагадую, гостею студії була Анастасія Гречка, начальниця відділу правової 
інформації та консультацій Другого полтавського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. Це був «Ген справедливості». 
Почувайтеся захищеними!
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Як швидко і ефективно отримати допомогу 
при народженні дитини?
22 травня 2018 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського радіо». 
Це «Ген справедливості». Ми гостюємо на Херсонщині – це 
виїзний ефір. Я вітаю нашу гостю – Волвенко Валенти-
ну, начальницю Генічеського бюро правової допомоги, 
що у Херсонській області. Сьогодні будемо говорити про те, 
з чим стикається кожна породілля – як швидко і ефективно 
отримати допомогу на дитину. З чого варто розпочати? З 
якого дня починає працювати ця можливість, що людина 
може в якийсь спосіб звернутися стосовно того, щоб таку 
допомогу їй надали?

Валентина Волвенко: Коли в родині народжується дитина, тоді у батьків є 
право отримати допомогу. Звертатися необхідно до органів соціального захисту 
населення за місцем проживання батьків або одного з батьків, з ким фактично 
проживає дитина. Якщо людина проживає фактично в одному місці, а зареєстро-
вана в іншому, то органи соціального захисту будуть вимагати інформацію з того 
органу соціального захисту про те, що там вона її при народженні дитини. Які 
необхідно подати документи? Насамперед, необхідно звернутися з відповідною 
заявою до органу соціального захисту населення1. При собі необхідно мати 
паспорт або інший документ, що підтверджує особу, заяву одного з батьків, 
з ким проживає дитина, або опікуна, у формі, затвердженій Мінсоцполітики.

Лариса Денисенко: Зразок цієї заяви можна подивитися на сайті, десь 
можна її взяти?

Валентина Волвенко: Так, цю нескладну заяву можна взяти на інформа-
ційній платформі Мінсоцполітики, і її нададуть в органі соціального захисту. 
Також необхідно надати копію свідоцтва про народження дитини, пред’явивши 
оригінал цього свідоцтва.

Лариса Денисенко: Копія має бути нотаріально засвідченою?
Валентина Волвенко: Ні, звичайної копії достатньо. Але оригінал свідо-

цтва про народження пред’явити треба обов’язково. Цей наведений перелік 
є вичерпним. Далі допомога, яка призначається при народженні дитини, 
виплачується таким чином: на дітей, які народилися після 30 червня 2014 
року, призначається допомога у розмірі 41 280 гривень. Одноразова допомога 
виплачується комусь одному з батьків у сумі 10 320 гривень. Надалі решта суми 
розкидається на 36 місяців, і складає 860 гривень на місяць.

Лариса Денисенко: Для цього потрібно оформлювати окремий банків-
ський рахунок?

Валентина Волвенко: Потрібна будь-яка картка банку, і на цей картковий 
рахунок отримуються кошти. Реєстраційний номер цієї картки вказується в заяві.

1 Йдеться про заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, форму якої 
затверджено наказом Мінсоцполітики від 21 квітня 2015 р. № 441.
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Лариса Денисенко: Чи бувають такі історії, що затримуються ці щомісячні 
виплати? І коли починати хвилюватися?

Валентина Волвенко: Поки що на затримку скарг до нас не було. Це ж 
допомога дитині, це не є прибутком для батьків.

Лариса Денисенко: Коли людина може розраховувати на те, що перша 
виплата 10 320 гривень може надійти на рахунок?

Валентина Волвенко: Коли батьки звертаються з відповідною заявою 
і необхідним пакетом документів, працівник соціального захисту населення 
опрацьовує документи протягом 10 календарних днів, там процедура напра-
цьована і затримки в тому немає.

Лариса Денисенко: Як людину інформують? Чи просто треба чекати, і 
гроші просто надійдуть в свій час на картку?

Валентина Волвенко: Просто треба чекати, і гроші надійдуть на картку. 
Але ситуації бувають різні. Наприклад, пропущені терміни подання заяви.

Лариса Денисенко: Припустимо, з’явилася дитина, і схвильовані і стур-
бовані батьки відкладають подання заяви. Які терміни подання?

Валентина Волвенко: Від дня народження дитини потрібно звернутися 
по допомогу у термін 12 календарних місяців. Я не думаю, що хтось з батьків 
свідомо може це відкладати. Але є ситуації, коли наші громадяни не можуть 
звернутися, якщо вони знаходяться на окупованій території. Наприклад, 
в наше бюро завітала клієнтка і розповіла ситуацію про те, що в них наприкінці 
2015-го року народилася третя дитинка на окупованій території. У 2016-му 
році вони планували виїхати на підконтрольну Україніі територію, але виникли 
складнощі. Вони прямували з окупованої території через Новотроїцьке КПП2, 
але їх повернули, бо в машині перевізника знаходилося більше чотирьох осіб. 
Були неодноразові спроби повернення і надалі, і це підтверджено документами. 
Весь 2016 рік вони не могли виїхати з окупованої території, і строки подання 
заяви були пропущені. Змогли вони вибратися на материкову частину аж влітку 
2017 року, маючи при цьому документ з окупованої території, що там дійс-
но народилася в них дитина – свідоцтво так званої «ДНР» про народження 
дитини. Ми на ці документи не звертаємо уваги, звичайно, в цьому випадку 
необхідно звернутися до суду про встановлення факту народження дитини 
і отримати зразок українського свідоцтва про народження. Ця процедура 
пройшла досить швидко, і вже з українським свідоцтвом батьки звернулися 
до управління соціального захисту з відповідною заявою про отримання 
допомоги при народженні дитини.

Лариса Денисенко: Суду достатньо мати лише свідоцтва невизнаних 
«республік» або Криму?

Валентина Волвенко: Жодного випадку не було, щоб суд такий «документ» 
не прийняв, суд звертає увагу на те, що дійсно на окупованій території була 
народжена дитина.

Лариса Денисенко: А якщо людина не отримувала свідоцтва, а має якісь 
виписки з лікарні та з пологового будинку?

Валентина Волвенко: Так, довідки теж мають значення в суді, і слугують 
доказом того, що породілля дійсно народила дитину.

2 Мається на увазі Новотроїцький контрольно-пропускний пункт Волноваського району Донецької області.
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Лариса Денисенко: Якщо ти вже маєш на руках свідоцтво про народження 
дитини, але народилася вона, наприклад, у 2015 році, а на вулиці вже 2018 рік 
або 2017 рік.

Валентина Волвенко: Треба звернутися із заявою. Розглянувши її, спеціалісти 
управління соціального захисту, надали відмову в отриманні такої допомоги.

Лариса Денисенко: Вона вирішувала це у позасудовому порядку?
Валентина Волвенко: Так. Далі з цим рішенням клієнтка прийшла до нас, 

ми прийняли це до уваги і надали їй у судовому порядку вторинну правову 
допомогу. Вихід з цієї ситуації є. Законодавством не передбачено продовжен-
ня строків 12 календарних місяців, але в судовому порядку можна довести, 
що в людини були поважні причини, що вона не змогла вчасно подати заяву 
на отримання допомоги. Суд врахував ті обставини, в яких перебували батьки, 
що було бажання перетнути кордон, але вони не змогли цього зробити. Чи 
був випадок, коли жінка не могла подати заяву через те, що дитина постійно 
хворіла, і про це були виписки з лікарень.

Лариса Денисенко: Ми говоримо про те, як внутрішньо переміщеним 
особам, які пропустили, з різних причин, терміни, коли потрібно подавати заяву 
про надання допомоги при народженні дитини. Дійсно, в усіх різні причини – 
в когось хворіє дитина, в когось хворіють батьки, що ускладнює пересування. 
Які є випадки в практиці вашого бюро?

Валентина Волвенко: Хочу зазначити, що ця допомога при народженні – 
це допомога дитині, і не можна порушувати її права, як може статися в разі 
невиплати допомоги. У даному випадку неможливість здійснення призначення 
допомоги при народженні дитини призвело до порушення інтересів саме 
дитини. Завдяки тому, що суд враховує ті обставини, які склалися, наш позов, 
позов нашої клієнтки, було задоволено у повному обсязі. Їй судом призначено 
додатковий термін для подання заяви – 2 місяці. Вони в ці два місяці звернулися 
з відповідною заявою та відповідним пакетом документів, і на сьогодні вони 
вже отримують цю допомогу.

Лариса Денисенко: Що може слугувати доказовою базою, якщо людина 
мала об’єктивні причини не подати цю заяву вчасно? Напевно, важко довести, 
чому твоє життя за цей рік склалося саме так, чому тебе не випускали на про-
пускних пунктах тощо. Не всі фіксують такі відмови, і просто їдуть назад. Коли 
хворіє дитина, це простіше довести тими само виписками з лікарень. Але все 
одно, управління соціального захисту може сказати – це ваша дитина хвора, 
а ви ж – здорова людина. Хто вам заважав поїхати і оформити цю заяву? Як 
реагувати на подібні заяви? І до чого готуватися в судовому засіданні?

Валентина Волвенко: До нас звернулася клієнтка, яка теж хоче поновити 
своє право для призначення допомоги при народженні дитини. Є батько, 
вона – мама. Я одразу поставила питання – що робив батько? Зрозуміло, 
що коли дитина хворіла, мама боялася приїхати сюди, бо дитина мала пере-
бувати під наглядом лікаря. Але батько залишився там, на непідконтрольній 
Україні території. І суд врахує, що є здоровий батько і здорова мама, і знайти 
час перетнути контрольний пункт – це не так і складно. Це можливо. Тобто, 
суду потрібні реальні докази. Зараз ця мама отримала від нас консультацію, 
поки другий раз до нас не зверталася, і як буде далі, поки не знаю.
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Лариса Денисенко: Як вирішуються питання, якщо батьки не в змозі виїхати 
або виїжджати не хочуть, але дитина, народжена там, є також громадянином 
України?

Валентина Волвенко: У всіх є право на звернення. Коли звертаються 
батьки або один з батьків про те, щоб отримати таку допомогу, то є ще така 
функція в органах місцевого самоврядування, щоб контролювати ту виплату. 
Якщо ти громадянин України, то державою передбачена ця виплата, але є 
багато нюансів. Наприклад, хтось щось приховує і недоговорює, а державні 
кошти повинні однозначно бути призначені саме на таку допомогу.

Лариса Денисенко: Є інформація, що вже багато батьків скористалися 
електронною послугою при народженні дитини. Наскільки це можливо зробити 
на Херсонщині?

Валентина Волвенко: Я цікавилася статистикою кількості звернень саме 
через онлайн-послугу. На сьогодні жодного такого звернення в нас не було. Але це 
є дуже ефективним і зручним способом – зареєструватися на онлайн-платформі 
Мінсоцполітики. У нас є відповідні буклети, і коли займаємося просвітницькою 
роботою, ми їх надаємо та намагаємося якомога більше людей проінфор-
мувати про існування такої послуги. Людина може зареєструватися, подати 
в електронному форматі заяву, і протягом місяця зібрати пакет документів. 
Якщо не встигли, можна подати заяву повторно. Тобто це зручно і ефективно.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про інформування, багато людей 
думають: я пропустив рік, і все одно ніхто мене не буде слухати, ніяк я не доведу, 
ні в судовому порядку, ні в управлінні соціального захисту, що в мене є поважні 
причини того, що так склалося.

Валентина Волвенко: З цього питання ми дуже тісно співпрацюємо з нашою 
районною держадміністрацією, з громадськими організаціями, кримськота-
тарською організацією «Меджліс». Ми започаткували такий захід наприкінці 
2017 року – форум жінок. На цьому форумі у нас є прямий діалог з жінками. 
Ми запрошуємо жінок-внутрішньо переміщених осіб, є представники органів 
місцевого самоврядування, дружин військовослужбовців. І оскільки вже є такі 
питання, є такі випадки, коли звертаються саме до нашого бюро, то я ці всі 
ситуації розказую. У нас було проведено два такі форуми – наприкінці 2017 року 
і в березні 2018 року, авдяки громадській організації і нашій районній адміні-
страції. Перший форум – «Дорога єднання», на якому ми вишивали хустинки 
«Захід – Схід – єднаємось» і передавали їх далі по інших регіонах. У березні 
місяці цей форум був про те, що ми – жінки-миротворці, вислуховуємо проблеми 
одна одної і намагаємося їх вирішувати. Оскільки серед нас є представники 
пенсійного фонду, соціального захисту, бюро, адміністрації – це робить наш 
діалог корисним і зручним. І жінки розуміють, що ми стоїмо на варті їх інтересів.

Лариса Денисенко: Дякую за цю розмову. Це програма «Ген справедливо-
сті», ми гостюємо на Херсонщині. Наша гостя – начальниця Генічеського бюро 
правової допомоги Валентина Волвенко. Ми говорили про те, як отримати 
допомогу при народженні дитини і що робити, якщо ви пропустили відведе-
ний на подання заяви термін, якщо ви – внутрішньо переміщена особа, яка з 
важливих підстав не змогла вчасно це зробити. Ці питання вирішуються, просто 
не будьте байдужими до себе і до своїх дітей. Почувайтеся захищеними!
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«Чужих дітей не буває» або що нового в законодавстві 
про стягнення аліментів?
29 травня 2018 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». З вами Лариса Денисенко, і це «Ген справедливості». 
Ми продовжуємо цикл програм, присвячених функціону-
ванню системи безоплатної правової допомоги і доступу 
до правосуддя. Це виїзний ефір, ми гостюємо на Херсонщині. 
Моя гостя – Інеса Угорчук, начальниця Нижньосірогозького 
бюро правової допомоги. Ми будемо говорити про нові 
правила у сфері виплати і стягнення аліментів. Почнемо із 
загальної бази – що повинна знати людина, яка збирається 
розлучатися та думає про аліменти. З якими пастками можна 

зіткнутися, які способи стягнення аліментів дозволяє законодавство України?
Інеса Угорчук: Законом України «Про охорону дитинства» визначено, 

що кожна дитина має право на рівень життя, достатній для духовного, фізич-
ного, морального і соціального розвитку. І батьки зобов’язані утримувати 
дитину до досягнення нею повноліття. Але часто так в житті буває, що після 
розірвання шлюбу або фактичного припинення сімейних відносин один із 
батьків взагалі забуває про існування своєї дитини або просто ігнорує цей 
батьківський обов’язок. Є декілька шляхів вирішення цієї проблеми. Один з 
них – це мирний спосіб, коли можна досягнути домовленості між сторонами. 
Ця домовленість може виражатися в укладенні договору про сплату аліментів. 
Цей договір можна укласти в нотаріуса – нотаріальне посвідчення, документ, де 
зазначається конкретний розмір та періоди сплати аліментів. Але цей договір 
не повинен порушувати права самої дитини. Якщо інша сторона не виконує 
умови цього договору, то в цьому випадку стягуються аліменти на підставі 
виконавчого напису нотаріуса.

Лариса Денисенко: Як люди можуть порушити права дитини, укладаючи 
угоду? Хто на це може звернути увагу на те, що домовилися дорослі, але інте-
реси дитини не врахували?

Інеса Угорчук: По-перше, під час укладення договору на це звертає увагу 
і сам нотаріус. Батьки мають знати, що аліменти повинні бути не менше, ніж 
50 % від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Лариса Денисенко: Тобто і фінансовий чинник має значення. Інколи в цих 
договорах домовляються сплачувати навчання, і це враховується загальною 
сумою визначених аліментів. Тобто є різні форми.

Інеса Угорчук: Усі ці фактори і чинники повинні врахуватися під час укла-
дення цього договору. Дві сторони повинні все це обговорити.

Лариса Денисенко: Якщо люди збиралися все це мирно узгодити, а при-
йшли до нотаріуса і виникають протиріччя? Тоді ми вже переходимо в якусь 
іншу площину?

Інеса Угорчук: У цьому випадку є ще декілька мирних способів вирішення 
проблеми. Один з них – подання заяв за місцем роботи платника аліментів. 
Тобто, наприклад, якщо платник аліментів працює, то він має право подати 
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особисто до роботодавця заяву, і на підставі цієї заяви роботодавець має право 
стягувати аліменти. Також є спосіб набуття дитиною права власності на нерухоме 
майно. Якщо в платника аліментів є нерухоме майно у власності, він має право 
укласти договір дарування на ім’я дитини, і він автоматично в цьому випадку 
звільняється від сплати аліментів.

Лариса Денисенко: Тобто якщо людина відписала земельну ділянку 
на дитину, вона більше не зобов’язана їй сплачувати аліменти?

Інеса Угорчук: Так, якщо є у власності майно, то платник аліментів має 
право передати його у власність дитини.

Лариса Денисенко: Якщо справа дійшла до суду, до чого має бути готова 
позивачка, які документи вона має готувати? Ми не завжди отримаємо «білу» 
зарплату. Наприклад, ти знаєш, що твій чоловік отримував більше, а в суді він 
надає дані про мінімалку. Що тоді людині робити? Як доводити, що ти маєш 
право претендувати на більше?

Інеса Угорчук: Якщо батькам не вдалося мирним шляхом врегулювати це 
питання, то один з батьків, який залишився проживати з дитиною, має право 
стягнути аліменти на підставі примусового стягнення. Нещодавно відбулося 
багато змін у законодавстві у зв’язку із цим. 8 липня 2017 року набув чинності 
закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення 
порядку стягнення аліментів». Відтепер аліменти є власністю самої дитини, 
і той з батьків, який отримує ці аліменти, використовує їх лише в інтересах 
дитини. Також він наділяється правом самостійно визначати, в якій формі 
аліменти він хоче стягувати: це може бути або частина заробітку, або тверда 
грошова сума у розмірі 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного 
віку. Хотіла б наголосити на тому, що позитивним аспектом у законодавстві є 
те, що на сьогодні стягувач має право заявити вимогу про стягнення аліментів 
у наказному провадженні. Наразі більша частина аліментів стягується не на під-
ставі судового рішення, а на підставі судового наказу. Що це дає тій людині, яка 
залишається проживати з дитиною? Вона звільняється від судових тяганин, це 
дуже скорочує час, адже судовий наказ видається протягом трьох днів після 
відкриття провадження. Більшість позивачів, які звертаються і до нас у бюро, 
обирають саме цю форму стягнення аліментів, судового наказу.

Лариса Денисенко: Тим більше, що це звільняє від сплати будь-яких судо-
вих зборів. Якщо людина вимушена їх сплачувати, то судовий наказ дозволяє 
і ефективно отримати це, і заощадити кошти.

Інеса Угорчук: Хотіла б ще зазначити, що вимогу судового наказу можна 
заявляти, якщо ти перший раз звертаєшся до суду. До нас у бюро, наприклад, 
звертаються люди, які мають вже виконавчий лист, є рішення суду, але вони 
хочуть змінити розмір стягнень. У такому разі відповідь негативна.

Лариса Денисенко: Можете навести приклади, з якими ви стикалися, 
працюючи в бюро? Як люди це все проходили та з якими проблемами вони 
стикалися?

Інеса Угорчук: Я б хотіла спочатку навести статистику, яка скаже сама 
за себе. Якщо аналізувати минулий рік, то до нашого бюро правової допомоги 
звернулося з цього питання близько 100 осіб. Всіх цікавили зміни в законодавстві, 
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питання стосовно відповідальності злісних неплатників аліментів. Із загальної 
кількості звернень більш переважали клієнтки-жінки у віці від 18 до 35 років. 
Хотіла б сказати, що коли жінки звертаються, то вони фактично відкривають 
свою душу, тобто приносять не тільки свої проблеми, але й своє життя. Тому ми 
їх вислуховуємо, радимо. За минулий рік з цього питання я особисто надавала 
безоплатну вторинну правову допомогу восьми жінкам. І фактично всі позови, 
які ми подали ще до вступу в дію закону, задоволені.

Лариса Денисенко: Що докорінним чином змінив закон?
Інеса Угорчук: Основним важливим кроком стало збільшення розміру 

аліментів. Зараз аліменти можуть стягуватися не менше, ніж 50 % від мінімаль-
ного прожиткового мінімуму, раніше було 30 %. Також позитивним аспектом 
стало можливим звернення у наказному провадженні із вимогою судового 
наказу про стягнення аліментів.

Лариса Денисенко: Якщо попри всі можливі використані механізми 
все-таки людина відмовляється платити аліменти, зникає або сплачує якусь 
частину і потім не збирається цього робити? Що можна в даному випадку 
порадити вчинити?

Інеса Угорчук: З 6 лютого 2018 року набув чинності Закон України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав 
дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення 
аліментів». Його в народі прозвали законом «чужих дітей не буває». Автор цього 
закону – Міністерство юстиції України. Цей закон спрямований на забезпечення 
належного виконання рішень щодо стягнення аліментів, а також запроваджує 
низку новацій, які посилюють відповідальність злісних неплатників, які мають 
заборгованість понад 6 місяців. Цей закон запроваджує тимчасові обмеження: 
боржник позбавляється права виїхати за кордон до погашення заборгованості, 
також боржник позбавляється права не давати згоди на виїзд дитини за кордон. 
Відтепер нотаріальна згода батька, який не сплачує аліменти, на виїзд дитини 
за кордон, не потрібна.

Лариса Денисенко: Що потрібно жінці принести з документів доказового 
характеру, що аліменти не сплачуються, і вона має право відправити дитину 
на змагання чи відпочинок, чи лікування за кордон без згоди батька?

Інеса Угорчук: Якщо жінка бачить, що в її колишнього чоловіка є забор-
гованість понад 6 місяців, вона звертається до районного відділу державної 
виконавчої служби і бере довідку, яка видається протягом 10 днів і є чинною 
протягом місяця. І коли вона перетинає кордон, вона показує цю довідку. Це 
є підставою, щоб її випустили за кордон з дитиною без дозволу батька. А це 
дійсно проблема для матерів. У мене була ситуація, коли звернулася жінка, 
у якої дочка була спортсменкою. І кожен раз, коли дитина їде на змагання, вона 
шукає цього батька для того, щоб він дав дозвіл. Я особисто спілкувалася з цим 
батьком, і він навіть імені дитини не згадав. Але він кожен раз маніпулював 
мамою про цей дозвіл, щоб вона відмовилася від цих аліментів. Тому для жінок 
це покращення.

Лариса Денисенко: Це дійсно вирішить багато проблем. Що є ще?
Інеса Угорчук: Якщо батько боржник, то він позбавляється права керування 

автомобілем. Але тут є три винятки: неможливо таке покарання застосувати 



Права жінок, протидія дискримінації та гендерно обумовленому насильству

547

до тих, хто заробляє на життя кермом (водій, таксист); не позбавлятимуться права 
керування ті, хто використовує транспорт через інвалідність або утримує особу 
1-2 групи інвалідності; і також неможливо позбавити того, в кого автомобіль 
є невід’ємною частиною проходження військової служби. Крім того, боржник 
позбавляється права користуватися зброєю та правом на полювання.

Лариса Денисенко: Тобто це, можна сказати, обмежувальні приписи – 
якщо людина заборгувала аліменти, їй можна очікувати на один з тих варіантів 
або і на всі разом?

Інеса Угорчук: Можливо, і на всі разом.
Лариса Денисенко: Дуже контраверсійною є тема, коли йдеться про захист 

персональних даних і про Єдиний реєстр боржників. Що можна сказати з цього 
приводу? Як воно функціонує і хто має доступ до цього реєстру, як заносяться 
туди дані?

Інеса Угорчук: 6-го лютого цього року повноцінно запрацював Єдиний 
реєстр боржників. Цей реєстр знаходиться на сайті Міністерства юстиції, і кож-
на особа має право зайти і перевірити відомості в цьому реєстрі. До реєстру 
вносяться відомості про особу, якщо вона є боржником більше 3 місяців. Цей 
реєстр дуже зручний, потрібно ввести прізвище, ім’я, по батькові і перевіри-
ти особу, чи є вона боржником. Але є обмеження. До реєстру не вносяться 
персональні дані, не вноситься адреса проживання боржника, але вноситься 
інформація про відділ, в якому знаходяться дані на стягнення боргу, номер 
виконавчого провадження і номер контактного телефону відділу, який здійснює 
стягнення аліментів. На сьогодні до реєстру внесено більше, ніж 75 тис. осіб. 
У народі його називають «дошкою ганьби». До цього реєстру вносять людей, 
незалежно від віку, професії. Тобто, якщо ти є боржником, не сплачуєш аліменти 
понад 3 місяці, тебе внесуть до цього реєстру. Є ще корисна новація: якщо 
жінка, наприклад, виходить заміж, вона може перевірити свого майбутнього 
чоловіка за цим реєстром – чи є він боржником по аліментах, чи ні.

Лариса Денисенко: Чи гідно він виконує свій батьківський обов’язок. 
Дякую вам за цю розмову. Нагадую, це був «Ген справедливості», ми гостюємо 
на Херсонщині. Гостя студії – Інеса Угорчук, начальниця Нижньосірогозького 
бюро правової допомоги. Почувайтеся захищеними!
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З якими викликами стикаються адвокатки на початку 
кар’єри?
12 червня 2018 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського радіо». 
Це «Ген справедливості», з вами Лариса Денисенко. Ми 
продовжуємо цикл програм, присвячених функціонуванню 
системи безоплатної правової допомоги і доступу до пра-
восуддя. Цей цикл програм ми скерували на присутність 
жінок як в професії, так і серед клієнтів системи безоплатної 
правової допомоги. І сьогодні ми будемо розмовляти з 
цікавими і професійними адвокатами, які розпочинали 
свій професійний шлях як фахівчині місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, потім 
пройшли конкурс і зараз надають правову допомогу нашим 
громадянам і громадянкам як адвокати. Я вітаю в студії 
Людмилу Адамчук та Ольгу Голдзіцьку з Хмельниччини. 
Давайте розпочнемо з того, що система, коли створювалася, 
була для вас зовсім новою, і можливо, ви точно не знали, 
чим доведеться займатися. На яку посаду ви прийшли і з 
чим ви зіткнулися? Чи було це, наприклад, виключно чоловіче 
середовище або ж одразу стало зрозуміло, що у відсотко-
вому співвідношенні присутність жінок у системі рівна 

присутності чоловіків?
Людмила Адамчук: У цілому робота в центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги не була для нас новою, оскільки до цього ми 
працювали в обласному управлінні юстиції. Там наша робота теж стосувалася 
надання безоплатної первинної правової допомоги, консультування громадян. 
Тому, коли створювалися центри, я розуміла, що хочу там працювати. Спершу 
працювала у відділі по роботі з адвокатами: безпосередньо працювала з адво-
катами, які надавали БПД (це була організація роботи щодо видачі доручень і 
приймання звітів від адвокатів).

Лариса Денисенко: Потрібно було на початку знаходити адвокатів, котрі 
мали намір працювати в системі? Адже все змінювалося, законодавство тоді 
змінювалося, і я знаю, деякі регіони мали складнощі стосовно того, що адвокаційні 
компанії до залучення адвокатів працювати в системі йшли не дуже просто.

Людмила Адамчук: Хмельницька область, напевно, була винятком в цьому 
плані. До створення центрів у нас працював пілотний проект, тому на конкурс 
з відбору адвокатів, які залучаються до надання БВПД, прийшло достатньо 
спеціалістів. До початку роботи центрів у цивільних і адміністративних справах1 
вже активно впроваджувалося надання правової допомоги в кримінальних 

1 З 1 липня 2015 року, коли були відкриті місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги.



Права жінок, протидія дискримінації та гендерно обумовленому насильству

549

справах2. Тому в Хмельницькому проблем з тим, що не вистачало адвокатів 
для надання правової допомоги, не було.

Лариса Денисенко: Дякую, можливо, Ольго, тепер ви поділитеся своєю 
історією?

Ольга Голдзіцька: До роботи в центрі я вже була дотична до цієї системи, 
яка на той час працювала у сфері надання правової допомоги у кримінальних 
справах; я брала участь у доборі адвокатів. Роботу в центрі розпочала з посади 
керівниці відділу попередньої роботи з клієнтами. Пізніше практикувалася 
у представництві інтересів клієнтів у суді.

Лариса Денисенко: Існує таке кліше, що кримінальні справи не для жінок-ад-
вокаток. Жінки-адвокатки мають займатися сімейними справами, цивільними 
провадженнями. У вас особисто був бар’єр стосовного того, що кримінальні 
справи важко витримати психологічно, що ви не хочете цим займатися, бо це 
нібито чоловіча сфера і вам краще займатися чимось іншим?

Людмила Адамчук: Якщо говорити про здійснення захисту в криміналь-
ному процесі, то в моїй практичній діяльності по захисту обвинувачених була 
тільки одна справа. І це була не справа центру, це був клієнт за договором. 
По кримінальних справах планую працювати з центром вже з другого півріччя 
2018 року. Звісно, це не просто, хоча багато колег жінок-адвокаток працюють 
у кримінальних справах нарівні з чоловіками, а то і краще. Тут вже професій-
ний досвід кожного. Коли мені вперше потрібно було виїхати на затримання, 
це була ніч, субота… Це не те, що страшно. Я розумію, що це моя діяльність, і 
треба надавати правову допомогу клієнту, і дуже важливо, щоб адвокат приїхав 
якнайшвидше на перше побачення з клієнтом. Але є такі моменти, коли ти 
працюєш з людиною, обвинуваченою в скоєнні злочину. Можливо, для цього 
потрібний практичний досвід. Не можу сказати, що для мене особисто це було 
легко психологічно.

Лариса Денисенко: А важкість була передусім в чому?
Людмила Адамчук: Для мене передусім – система досудового розслідування. 

Коли приїжджаєш на місце затримання і розумієш, що ти маєш допомогти цій 
людині. Перш за все, щоб були захищені права людини, щоб не було фізичного 
насильства.

Лариса Денисенко: Можливо, треба випрацьовати певний механізм, як 
реагувати на це?

Людмила Адамчук: Завжди думаю, що максимально можна зробити у такій 
ситуації для підзахисного. Маючи невеликий досвід роботи з кримінальними 
справами, звісно, складніше з цим справлятися.

Лариса Денисенко: Дякую, Ольго, можливо, вам є чим поділитися?
Ольга Голдзіцька: Досвіду у кримінальних справах ще не маю, уклала 

контракт з регіональним центром і планую надавати таку допомогу в май-
бутньому. Але, працюючи у місцевому центрі у відділі консультування, ми, 
здійснювали виїзні прийоми також у виправних колоніях. Я, здебільшого, 
консультувала у питаннях, що стосувалися цивільних, сімейних справ. Усе це 
відбувалося безпосередньо в місцях позбавлення волі.

2 З 1 січня 2013 року, коли були створені регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги.
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Лариса Денисенко: Наскільки складно психологічно там працювати? І 
стосовно вас, як адвокатки-жінки, і стосовно тих, чиї інтереси ви захищатимете, 
і з боку адміністрації пенітенціарних закладів?

Ольга Голдзіцька: Так, я хвилювалася через те, як мене сприймують 
там. Але з початком консультацій страх минав, дискомфорт зникав, з кожним 
питанням-відповіддю люди більше відкривалися.

Лариса Денисенко: А не було таких питань – ви же така молода прекрасна 
жінка, навіщо ви цим займаєтеся? Краще б консультували пенсіонерів, скажімо.

Ольга Голдзіцька: Ні, такого не було.
Лариса Денисенко: Наскільки легко вас сприймали у пенітенціарних 

закладах, як адвокатку-жінку і наскільки до вас виникала довіра з боку 
клієнтів-чоловіків?

Ольга Голдзіцька: У нас виїзди були комплексні. Я не одноосібно надавала 
консультації, нас було кілька адвокатів, декілька спеціалістів з різних галузей. 
Таких питань не виникало.

Лариса Денисенко: Дякую, Ольго. Людмило, коли зустрічаєшся з клієнтом, 
якого обвинувачують у скоєнні злочину, або ви приїжджаєте вночі до відділку, 
напевно, це чоловічий світ. Наскільки вас легко сприймали, як виникала ця 
довіра до вас з боку клієнтів-чоловіків?

Людмила Адамчук: Я не поділяю своїх клієнтів на чоловіків і жінок. 
Для мене усі вони, першочергово, є людьми, які потребують моєї допомоги. 
І я намагалася довести кожному своєму клієнту (і думаю, що буду це робити і 
надалі), що я можу зробити, які дії я можу вчинити для того, щоб захистити його 
права і чого я не можу робити, навіть коли б клієнт таких дій від мене вимагав.

Лариса Денисенко: А у них не виникав такий бар’єр – що прийде солідний 
чоловік, в костюмі, з ноутбуком, впевнений – а натомість приходить білявка, 
жінка, в якої є, мабуть, право займатися адвокатською діяльністю, але це нас-
торожує. Чи впорається вона? Не було такого моменту, не відчували?

Людмила Адамчук: Не відчувала. Можливо, це звучить самовпевнено. 
Мій клієнт, якому я надавала допомогу у відділку, а потім в суді, був молодий 
чоловік, 20-21 рік. Він був обвинувачений за частиною 1, ст. 185, це крадіжка, 
але він ухилявся від слідства, то там були певні проблеми. Але не стосовно моєї 
професійної спроможності. Клієнт мені довіряв.

Лариса Денисенко: Ольго, а ви не стикалися з таким ставленням?
Ольга Голдзіцька: Насправді, стикалася. Це перше враження, це відчуття 

недовіри, ці перші хвилини, коли людина тебе зовні сприймає – такі моменти 
були. І, як каже Людмила, коли ти налаштований саме на конкретні завдання – 
надавати правову допомогу, знайомишся з проблемою, визначаєш, що ти 
можеш зробити для людини, і починаєш з нею працювати, пояснюєш їй, тоді 
вже це відчуття зникало. Якщо ж людина продовжує мене не сприймати як таку, 
що може допомогти, то просто відмовлялася від моєї допомоги. Але найчастіше 
наша робота продовжувалася.

Лариса Денисенко: Я б хотіла поговорити про кар’єрні можливості в системі 
БПД. Ми вже згадали про те, що ви починали свою кар’єру з адміністративних 
посад – консультування людей, робота з адвокатами. Чому ви вирішили змінити 
напрямок своєї роботи і обрали систему БПД? Чим обумовлений цей вибір?
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Людмила Адамчук: Для мене важливо було спробувати, чи буде ця спроба 
вдалою. Звісно, був страх. До цієї адвокатської діяльності я ніколи не працювала 
сама на себе. На попередній роботі завжди займала адміністративні посади. 
Тому, звісно, страх був, але ще більшим було бажання почати свою справу, 
спробувати працювати з клієнтом і побачити, чи втримаюсь я у цій системі.

Лариса Денисенко: Є різниця між тим, щоб перебувати на адміністративній 
посаді і щоб самій відповідати за себе, свій бюджет, клієнтів? Які є переваги і 
які недоліки?

Людмила Адамчук: Я думаю, що змінилася навіть в якомусь особистісному 
плані. Будь-яка робота вимагає відповідальності. Робота на адміністративних 
посадах дала мені багато хорошого – життєвий досвід, професійне зростання. 
Але відповідати за свій бюджет, організацію свого часу, самій бути відповідаль-
ною за конкретну справу (без будь-яких розподілів обов’язків ще між іншими 
колегами) – це зовсім інше. Ця різниця дуже відчувається.

Лариса Денисенко: Це додало вам впевненості, сміливості? Ви зрозуміли, 
які внутрішні ресурси у вас є?

Людмила Адамчук: Напевно, додало внутрішньої сміливості. Бо страшно, 
але робиш.

Ольга Голдзіцька: Бажання стати адвокатом зародилося ще до моменту 
роботи в системі БПД. А підштовхнуло до цього рішення те, що, коли працювали 
у відділі прийому та консультування громадян, ми постійно стикалися з тим, що, 
наприклад, приходила людина з конкретною проблемою, і я одразу продуму-
вала, чим би я особисто могла їй допомогти. Це було активне бажання, але ти 
позбавлений такої можливості, бо в тебе є конкретні обов’язки на цій посаді.

Лариса Денисенко: Ця робота змінює психологічне ставлення до себе?
Ольга Голдзіцька: Змінює. Бо, маючи вже досвід адвоката, хоча і неве-

ликий, внутрішні зміни в собі відчула. Я підтримую Людмилу, що внутрішню 
сміливість це розвиває.

Лариса Денисенко: А під час судових засідань чи стикалися ви з проява-
ми сексистського ставлення або дискримінаційного з боку суддів? Чи таких 
випадків не було?

Людмила Адамчук: Таких дискримінаційних випадків у моїй практиці 
не було. Хтось веде процес, утримуючись від особистих емоцій, хтось дозволяє 
собі коментувати. Іноді дозволяють собі коментування і судді, що особливо 
ображає, коли це робиться при твоєму клієнті. І тут неважливо допустив ти 
помилку в своїх процесуальних діях, чи ні.

Лариса Денисенко: На вашу думку, як реагувати у таких ситуаціях?
Людмила Адамчук: Якщо є можливість, то реагувати процедурно. Особи-

сто я не дозволяю собі вдаватися до перепалок з суддями, це непрофесійно.
Лариса Денисенко: Людмило, ви займаєтеся більше кримінальними 

справами?
Людмила Адамчук: Ні, маю багато сімейних справ, більша частина в цьому 

році. Також цивільних, земельних, кредитних. Кримінальну мала одну по обви-
нуваченню і декілька по захисту потерпілих. Хочу спробувати кримінал, щоб 
ніколи не думати про те, що навіть не спробувала. Зараз я обираю, що моє. 
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У мене склалося так, що я беру ті справи, на яких я розуміюся, і в яких я бачу 
перспективу надання правової допомоги.

Лариса Денисенко: Ольго, ваш вибір який?
Ольга Голдзіцька: Моя практична робота розпочалася із сімейних та земель-

них справ. Зараз більше цивільних, є кредитні спори, трудові і ті ж сімейні.
Лариса Денисенко: З якими проблемами до вас найчастіше звертаються, 

зокрема, жінки?
Людмила Адамчук: Основна сфера захисту прав жінок – сімейні правовід-

носини і все, що з ними пов’язане. Розірвання шлюбів, аліментні зобов’язання, 
визначення місця проживання дитини, іноді позбавлення батьківських справ, 
поділ майна. Як правило, після розірвання шлюбів діти залишаються проживати 
з жінкою і питанням аліментних зобов’язань займаються саме жінки.

Лариса Денисенко: Відчувається ефект змінення законодавства саме 
на користь дитини?

Людмила Адамчук: Думаю, що ефект є. Зараз багато чоловіків приходять 
на консультації з приводу того, що їм робити із сплатою аліментів після розлу-
чення. Раніше такого не було. Запитують як сплачувати, перевіряють чи нема 
заборгованостей, цікавляться процедурою. Іноді є зловживання в цій сфері, 
в тому числі з боку жінок. Але в цілому, з позиції захисту прав дитини, я би це 
оцінила як позитив.

Ольга Голдзіцька: Суттєвої різниці у проблемах кредитних, земельних чи 
трудових спорів, з якими звертаються жінки та чоловіки – не відчуваю. Приблизно 
однаково. По своїй роботі помітила, що коли виникають сімейні питання, то, 
крім правової допомоги, потрібно залучати медіаторів і примирювати сторони.

Лариса Денисенко: Коли ви займаєтеся сімейними спорами, чи відчуваєте 
ви відповідальність чоловіків за дітей? У нас в судочинстві так склалося, що, 
незважаючи на бажання чоловіка брати участь у вихованні дитини, все одно 
це право обмежують. Наскільки, ви вважаєте, це твердження є справедливим?

Людмила Адамчук: Мій практичний досвід надання правової допомоги 
у сфері сімейних правовідносин, напевно, негативний. Серед моїх клієнтів було 
небагато чоловіків, які хотіли брати участь або матеріально, або у вихованні 
дитини. Досить часто дитина залишається засобом з’ясування стосунків, як 
чоловіка, так і жінки. Кожного разу, навіть коли виграв справу, залишаєшся 
незадоволеним, бо в глибині душі розумієш, що дитина в цій справі – лише 
розмінна монета.

Лариса Денисенко: Вирівняти стосунки і припинити маніпуляції, напевно, 
може тільки медіація. Перетворити зі змагання на порозуміння.

Ольга Голдзіцька: Медіація починає цікавити все більше і більше, оскільки 
розумієш, що допомогти вирішити проблему може саме цей механізм. Статистика 
Хмельницької області говорить, що на 100 шлюбів за рік припадає 65 розлучень. 
І навіть в порівнянні з іншими областями, це дуже сумний показник. І найбільше 
під час розлучення страждають діти. Тому медіація зараз є дуже актуальною.

Лариса Денисенко: Медіація є виходом і з правової точки зору. Сподіва-
ємося, що ситуація буде вирівнюватися. Я нагадую, що в ефірі була програма 
«Ген справедливості», зі мною говорили адвокатки з Хмельниччини Людмила 
Адамчук та Ольга Голдзіцька. Почувайтеся захищеними!
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Для чого жінкам-юристкам об’єднуватися?
19 червня 2018 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського радіо». 
В ефірі «Ген справедливості», з вами Лариса Денисенко. 
Ми продовжуємо цикл програм, присвячених ґендерному 
стратегуванню в системі безоплатної правової допомоги, 
в системі юриспруденції. У нас сьогодні цікава тема, при-
свячена унікальному для України об’єднанню –Асоціації 
жінок-юристок «ЮрФем», і будемо говорити про Перший 
Всеукраїнський форум жінок-юристок1. Я вітаю в студії голову 
Асоціації жінок-юристок «ЮрФем», адвокатку Христину Кіт. 
У різноманітних юридичних спільнотах можна прочитати 

напівжартівливі, напівсаркастичні коментарі стосовно створення сегрегованої 
асоціації. Чому чоловіки і жінки не можуть бути в одній асоціації? Чому важливо 
виокремлювати асоціацію жінок-юристок?

Христина Кіт: Асоціація жінок-юристок в Україні була потрібною. Про це 
свідчать відгуки наших членкинь та відгуки учасниць нашого заходу. Чому? Ми 
створилися у вересні минулого року, хоча обговорювали це питання досить 
давно. З колегами-юристками з різних сфер юридичної діяльності ми спостерігали 
картину, коли на різних заходах юридичної спільноти жінки-юристи представлені 
не у такій кількості, як чоловіки-юристи. Навіть якщо юристки беруть участь 
у заходах юридичної спільноти, їхній голос менш чутний, вони набагато менше 
виступають у публічних дискусіях, набагато менше висловлюють свою експертну 
думку щодо тих чи інших питань, хоча у нас юристки є професіоналками своєї 
справи, вони фактично нічим не поступаються чоловікам-юристам. Минулого 
року 50 % випускників юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів 
складали жінки. Жінок в юридичній професії багато, але вони є менш видними.

Лариса Денисенко: Чому так відбувається? Дуже часто на вагомих кон-
ференціях або серед експертів превалюють чоловіки.

Христина Кіт: Так склалося традиційно. З далеких часів юридична професія 
вважалася виключно чоловічою. Юридичні заклади вищої освіти завершували 
виключно чоловіки. У нас були роки, коли у ЗВО на юридичних спеціальностях 
не дозволяли вчитися жінкам. Це вважалося чоловічою професією. Навіть 
зараз, коли ми називаємо себе «юристками», «адвокатками», це комусь ріже 
вухо, бо «не заведено», що серед юристів можуть бути юристки. Якщо я жінка і 
представляю певну професію, то я маю право на те, щоб я називалася «юристка», 
а не «юрист» чоловічим родом. Оскільки традиційно склалося, що це чоловіча 
професія, жінкам, які знайшли в собі сили і спроможності заявити про себе як 
про експерток у юридичній спільноті, як на мене, доводилося докладати 120 % 
зусиль. Навіть у дослідженнях, які проводила Асоціація жінок-юристок України 
«ЮрФем», наші респондентки зазначали, що їм у їхній професії потрібно було 
докладати набагато більше зусиль, щоб довести, що вони спроможні працювати 
юристами. Чоловіки сприймаються нормально: він чоловік – значить може 

1 Відбувся у Києві 8 та 9 червня 2018 року за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога 
в Україні».
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бути юристом. Наші респондентки зазначали: «Там, мені потрібно доводити, 
що я можу, мені треба докладати більше зусиль. Не всі клієнти і роботодавці 
вірять в те, що я, жінка, можу належним чином виконувати свої обов’язки». Хоча 
це абсурдно, я не знаходжу жодних логічних пояснень, тільки те, що колись 
так було «заведено». Зараз нам потрібно доводити, що ми це можемо. Ще одна 
причина того, що жінок потрібно підсилювати і показувати, що вони також є 
фаховими експертками, щоб вони могли про це говорити, могли висловлювати 
свою думку, полягає у тому, що колись склалося так, що сімейні обов’язки, 
догляд за членами сім’ї покладалися виключно на жінок. Таким чином багато 
жінок-юристок, які закінчують заклади вищої освіти, залишаються сидіти 
вдома з дитиною, чоловіки не розділяють з жінками цей обов’язок. Внаслідок 
цього жінки вимушено – через суспільні стереотипи, через покладені на них 
обов’язки – на декілька років зникають з юридичної професії тільки через те, 
що суспільство не розуміє, самі чоловіки не розуміють, що вони також повинні 
брати участь у догляді за дітьми, йти в декрет, адже жінка так само хоче розвива-
тися, як і чоловік. Наша асоціація була створена для того, щоб підсилити жінок, 
щоб вони могли безпечно говорити про питання, які їх турбують, в середовищі 
жінок-юристок. Аби вони розуміли, що у них є однодумиці, щоб вони могли 
для себе отримувати знання, досвід, навички, які б допомагали їм просуватися 
в юридичній професії, а найважливіше те, для чого було створено «ЮрФем» – 
це заявити про права жінок, про захист прав жінок, про те, що в юридичній 
спільноті все не так гладко. Багато жінок в юридичній спільноті стикаються 
з сексуальними домаганнями, з дискримінацією. Це характерно не тільки 
для України. Така асоціація, як наша, потрібна для того, щоб жінки-юристи 
про це заявляли, і ми могли лобіювати питання захисту та неприпустимості 
таких дій відносно них.

Лариса Денисенко: Давай поговоримо про фемінізм в юридичній профе-
сії, про фемінізм в міжнародному праві. Наскільки ти вважаєш це актуальним 
для українських жінок-юристок? Чи готова українська юридична жіноча спіль-
нота говорити про це вголос? Чи достатньо знань, щоб ідентифікувати себе як 
жінку-експертку, не соромитися фемінітивів, не висміювати фемінітиви?

Христина Кіт: Навіть коли я читала коментарі до нашого форуму, де ми 
вживали фемінітиви, було відчутно, що не всі наші колеги-юристки розуміють, 
чому ми вживаємо фемінітиви. Я думаю, що це через брак знань, інформації, 
а також через те, що це просто незвично, це ріже слух, якщо цього не використо-
вували. Хоча, на мою думку, ми маємо застосовувати назви професій жіночого 
роду через те, що ми жінки, ми є в цій професії. Щодо фемінізму, то цього слова 
бояться юристи і юристки тільки через те, що вони не розуміють, що означає 
фемінізм. Коли ми говоримо про забезпечення рівних прав жінок і чоловіків, 
про забезпечення ґендерної рівності, цього не так бояться, як бояться слова 
«фемінізм», хоча це фактично одне й те ж саме. Якщо я сповідую цінності недис-
кримінації, захисту прав жінок, забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
та чоловіків, забезпечення ґендерної рівності, то я вже є феміністка, про це 
не варто боятися говорити, бо це звичайний термін. Про це не заведено гово-
рити, але я думаю, що Асоціація жінок-юристок України «ЮрФем» має про це 
говорити. Ми вже над цим працюємо. Якщо поглянути на досвід європейських 
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країн, Америки, Канади, то у них, зокрема в США, у закладах вищої освіти 
викладають курс «Фемінізм у праві». Це про те, яким чином розвивається 
законодавство щодо захисту прав жінок і чоловіків, це про те, яким чином 
ми можемо застосовувати антидискримінаційне законодавство. Це фемінізм. 
Асоціація жінок-юристок України «ЮрФем» буде працювати також над тим, щоб 
цей термін був зрозумілим, актуальним і застосовувався в юридичній спільноті.

Лариса Денисенко: Нещодавно я читала дослідження, яке провели наші 
колеги з DEJURE. Воно стосувалося використання фемінітивів в рішеннях 
судів. «Адвокатку» використовували належним чином тільки тоді, коли йшлося 
про наших чеських колежанок, тому що там заведено користуватися феміні-
тивами і означати професії. «Прокурорка» – це зазвичай описка. «Позивачка» 
і «відповідачка» – найчастіше вживані фемінітиви. Я жартую, що у нас навіть 
суди насторожено ставляться до можливості одностатевих шлюбів, тому вони 
розрізняють позивачку, відповідача та позивача і відповідачку. Чи маємо 
ми наполягати, щоб судову практику насичували лексикою, яка б включала 
фемінітиви? Хоча досить часто лунає така точка зору, і з боку суддів, що цього 
немає в законодавстві.

Христина Кіт: Це потрібно й актуально. У 2015 році ми з колегами з 
громадської організації «Центр «Жіночі перспективи» робили дослідження, 
аналізували судові рішення на предмет доступу жінок до правосуддя, з’ясову-
вали, чи застосовують суди антидискримінаційне законодавство, яким чином 
забезпечуються права жінок. У дуже багатьох судових рішеннях, зокрема 
у кримінальних справах, які пов’язані з домашнім насильством, нанесенням 
тілесних ушкоджень, нам було важко ідентифікувати, кому були нанесені тілесні 
ушкодження – жінці чи чоловікові. У кримінальних справах це ще більш-менш, 
оскільки там описано підсудного, обвинуваченого, стать. У цивільних справах 
дуже важко ідентифікувати, хто є позивачем – жінка чи чоловік. У нас навіть 
була така ситуація, коли за текстом судового рішення було словосполучення 
«вагітний позивач». Це неправильно навіть з точки зору філології. Я вважаю, 
що це є важливо на рівні законодавчому, юридичному, на рівні судової практики 
застосовувати. У нас зараз ґендерна статистика ніяка через те, що ми не маємо 
належних статистичних даних щодо того, скільки жінок звертається до судів, 
з якими актуальними питаннями, хто найчастіше потерпає від домашнього 
насильства, чи звертаються жінки із заявами до суду, хто є потерпілим щодо 
кожної кримінальної справи. Ми не можемо відстежити, яке становище жінок 
і чоловіків в українському суспільстві, де державі потрібно втручатися, щоб 
їх захистити. А судові рішення, якщо почитати в Єдиному державному реєстрі 
судових рішень, – вони є доступними, але на їх підставі ми не можемо провести 
жодного якісного аналізу, щоб з’ясувати, який відсоток чоловіків звертається 
з приводу домашнього насильства, а який відсоток жінок. Якщо не вживати 
фемінітиви, ми не можемо говорити про якісний захист прав людини в укра-
їнському суспільстві.

Лариса Денисенко: Як і хто може долучитися до Асоціації жінок-юристок? 
Це можуть зробити студентки, які вчаться на спеціальності «право»?

Христина Кіт: До нашої асоціації можуть приєднатися юристки, які 
вже здобули вищу юридичну освіту у різних сферах і юридичних професіях, і 
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студентки-юристки. Для цього потрібно заповнити заяву на нашому сайті. Це 
онлайн-заявка. Для студенток потрібно надіслати копію чи скан студентського 
квитка. Після розгляду заяви вам повідомлять, і ми з радістю приймемо вас 
в членкині Асоціації. Зараз Асоціація налічує близько 50 членкинь. Після про-
ведення форуму ми маємо достатню кількість заявок, які поки не розглянули. 
Найближчим часом кількість членкинь збільшиться, і ми зможемо говорити 
про мережування, об’єднання на місцях в регіонах, розширення нашої діяль-
ності на різні області.

Лариса Денисенко: Чи можуть долучитися жінки, які здобули вищу юри-
дичну освіту, але працюють в інших сферах – медіа, політика, інвент-сфера?

Христина Кіт: Звичайно, можуть долучитися. Умовою вступу до Асоціації 
є наявність юридичної освіти незалежно від того, де ти зараз працюєш.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про Перший Всеукраїнський форум 
жінок-юристок, який відбувся у Києві 8 і 9 червня, то, крім позитивних відгуків, 
є коментарі – мовляв, «ви зійшлися, щоб красиво сфотографуватися» або «ви 
зійшлися, щоб вимивати чоловіків з професії». Є дописи різного ступеня 
«дотепності» щодо того, навіщо так витрачати свій час, хіба немає більш питомих 
проблем для юристок.

Христина Кіт: Цей форум показав, що це не було витрачання часу, що такі 
заходи є необхідними, потрібними і нагальними в нашій державі. Направду 
першою метою форуму було мережування і об’єднання жінок-юристок з різних 
сфер юридичної діяльності. У нас були і адвокатки, і юристки, які працюють 
в державних установах, і представниці поліції, були жінки, які працюють у сфері 
нотаріату. Також у нас були судді. Попри те, що ми працюємо у різних сферах 
юридичної діяльності, ми змогли зібратися, познайомитися, поділитися досві-
дом і поговорити про доступ до правосуддя жінок з вразливих груп, жінок, 
які страждають від сексуальних домагань, від різних форм дискримінації, від 
ґендерно обумовленого насильства, від мультидискримінації. У нас були робочі 
групи, на яких адвокатки і юристки змогли поділитися власним досвідом, 
обговорити, з чим вони стикаються у своїй юридичній професії, наскільки наше 
українське законодавство захищає права жінок із вразливих груп і запропо-
нували свої рекомендації, яким чином ми, юристки, об’єднавшись, можемо 
впливати на зміну ситуації. На форумі дуже гостро стояло питання захисту 
прав ромських жінок і дітей у зв’язку з останніми подіями і погромами. У нас 
на форумі були представниці ромських жіночих правозахисних організацій. 
Ми дійшли до висновку, що з Асоціацією зробимо спільну заяву, відреагуємо 
на ці події, пояснимо, чому це порушення прав жінок, що має зробити держава 
для того, щоб захистити права таких жінок. Також ми говорили про питання 
мультидискримінації жінок, зокрема жінок, які живуть з ВІЛ, з алкогольною 
або наркотичною залежністю, чи можуть вони отримати якісну правову допо-
могу, чи звертаються вони по правову допомогу загалом. Колеги зазначали, 
що багато жінок бояться про це говорити. Багато з них можуть потерпати від 
ґендерно обумовленого насильства. Вони часто просто не знають, куди йти 
по фахову допомогу. Це просто замовчують. Тому ми з колегами обговорювали 
різні адвокаційні компанії, навчальні програми наших юристів, адвокатів, адво-
каток, для того, щоб звернути увагу на мультидискримінацію. Є така категорія 
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жінок, яка потребує захисту, і на це потрібно звертати увагу. Також ми говорили 
про сексуальні домагання як у професійному середовищі, так і про сексуальні 
домагання загалом. Чи ефективне наше українське законодавство, чи про-
писані механізми захисту від сексуальних домагань. Наші колеги зазначали: 
попри те, що в Цивільному процесуальному кодексі передбачено, що тягар 
доказування у таких справах покладається на відповідача, але суди і адвокати 
не завжди застосовують ці норми законодавства. Ми говорили про адвокацію, 
про привернення уваги до застосування антидискримінаційного законодавства. 
На основі цього форуму ми маємо цілий пакет рекомендацій, які ми розішлемо 
Урядовій уповноваженій з ґендерних питань, відповідним міністерствам. Ці 
рекомендації будуть стосуватися сфери правосуддя, правоохоронної діяльності 
і змін до законодавства.

Лариса Денисенко: Чому ці теми рідко порушуються на різноманітних 
конференціях або ж форумах представників і представниць юридичної профе-
сії? Чому адвокатура не вплітає цю тематику – ґендерне рівноправ’я, домашнє 
насильство.

Христина Кіт: Я думаю, це тому, що адвокатура до появи системи безоп-
латної правової допомоги жила зовсім іншим життям, тобто господарськими 
справами, справами, які пов’язані з прибутками, доходами, де крутилися великі 
гроші, там було більше чоловіків. Зараз завданням Асоціації жінок-юристок 
України було порушити ці питання в юридичній спільноті. Направду, це відбулося 
вперше. У адвокатів є різні категорії справ. У кожного адвоката чи адвокатки, 
які займаються індивідуальною практикою, є справи, які пов’язані з ґендерно 
обумовленим насильством, дискримінацією. Часто адвокати і адвокатки не готові 
братися за ці справи через незнання, яким чином вони можуть захистити права 
постраждалої особи, не знають, яке у нас антидискримінаційне законодавство, 
яка практика, тому що вони з цим ніколи не працювали. Нашим завданням 
було підняти це на такий рівень, щоб адвокати почули, що є такі проблеми, є 
законодавство, нехай і недосконале. А від адвокатів, адвокаток і суддів залежить 
те, як воно буде застосоване. Це справи, пов’язані з дискримінацією, ґендерно 
обумовленим насильством, сексуальними домаганнями. Це значна кількість 
справ. Можливо, вони не такі помітні, бо про це не заведено говорити. Ми зараз 
почали про це говорити, і українське суспільство буде розуміти, що юридична 
спільнота готова приймати ці виклики і захищати права цієї категорії справ.

Лариса Денисенко: Мені дуже сподобалося, що на форумі були присутні 
нотаріуски, тому що дуже часто їх голоси губляться. У нас часто так буває, 
що до них скептично ставляться інші представниці юридичної професії. Зокрема, 
теми дискримінації ти не зовсім ув’язуєш із досвідом нотаріальним, але вони 
піднімали навіть несподівані для мене теми. І так само це стосувалося поліціян-
ток, суддів, які розглядають ті самі обмежувальні приписи. Але моє улюблене 
питання наприкінці – воно стосується творчих планів. Асоціація гучно заявила 
про себе. Потрібно рухатися далі. Рухатися із чим?

Христина Кіт: На сьогодні ми працюємо над розробкою методичних 
рекомендацій для адвокатів системи безоплатної правової допомоги у справах, 
пов’язаних з ґендерною дискримінацією. Це має бути підказка, практичний 
посібник для адвокатів, за допомогою якого вони б не боялися братися за справи, 
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пов’язані з ґендерною дискримінацією, вести ці справи. Ми будемо разом з 
адвокатами системи безоплатної правової допомоги обговорювати методичні 
рекомендації. У вересні планується публікація. У серпні ми матимемо літню 
школу для студенток-юристок. Ще зі студентських років важливо говорити 
про захист прав жінок, залучати студенток-юристок до активної діяльності 
у сфері правозахисту, важливо, щоб вони заявляли про себе, підтримували 
одна одну. Ми, членкині «ЮрФем», готові до менторства студенток-юристок. Ми 
плануємо форум на другий рік, зараз проводимо аналіз, що було цього року, 
що потрібно врахувати на другий рік, які теми ми будемо порушувати. Також 
ми зараз активно шукаємо підтримку, щоб перекласти і видати книгу «Фемінізм 
у праві». Це книга, яка дуже популярна в Америці, вона застосовується в юри-
дичному середовищі. Ми б хотіли запустити її в нас, щоб юридична спільнота 
почала говорити про фемінізм. Вони вже про це говорять, тільки не вживають 
слово «фемінізм». Однією з наших цілей є мережування на місцях, об’єднання 
жінок-юристок у різних областях України. Нам потрібно об’єднуватися в кожній 
області і разом планувати заходи, разом розвиватися, рухатися вперед. Ми 
запрошуємо долучатися до нас, об’єднуватися і планувати заходи у ваших 
областях. Ми з радістю відгукнемося на ваші пропозиції, ідеї.

Лариса Денисенко: Це прекрасне гасло – чути одна одну. Дякую вам 
за розмову. Нашою гостею була Христина Кіт, голова Асоціації жінок-юристок 
«ЮрФем», адвокатка. Почувайтеся захищеними!
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Як жінки - внутрішньо переміщені особи долають 
дискримінацію
11 липня 2018 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського радіо». 
Це «Ген справедливості», з вами Лариса Денисенко. Ми 
продовжуємо цикл програм, присвячених функціонуванню 
системи БПД і доступу до правосуддя. Сьогодні у фокусі 
нашої розмови жінки-внутрішньо переміщені особи – з 
якими проблемами стикаються, як підсилити їх впевненість 
в собі. Гості студії – Христина Гаталяк, начальниця відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безо-
платної первинної правової допомоги Другого Львівського 
місцевого центру з надання БВПД, та голова ГО «Центр 
просвітництва та розвитку людини» Наталія Проць. Якщо 
говорити про внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – жінок, 
то з чим передусім вони стикаються? Це загалом можна 
ув’язати з проблемою дискримінації жінок в Україні, але 
коли в тебе ще і проблеми зі статусом, то ти стикаєшся ще з 
більшими проблемами. Що є головним і що можна порадити 
жінкам, аби запобігати дискримінаційному ставленню, 
зокрема, коли йдеться про працевлаштування, пошук місця 
проживання?

Наталія Проць: Ситуація, яка була кілька років тому і яка є зараз – суттєво 
різниться. Коли жінки лиш починали переїжджати на Львівщину, то, звісно, 
відчували сильний емоційний стрес, навантаження, і першочергово вирішу-
валися їхні побутові проблеми, пов’язані з житлом, харчуванням, пошуком 
роботи. За три роки питання і взагалі становище жінок-ВПО трансформувалося. 
Зараз вже більше говоримо про можливості для саморозвитку, самореалізації. 
Тобто, проблемні питання вийшли на інший рівень, базові потреби вже почали 
задовольнятися. Звісно, ситуації є різні, але все ж більше стоїть питання вну-
трішнього потенціалу, розвитку і просування у подальшому загалом.

Лариса Денисенко: Що можете порадити жінкам? Адже починати власний 
бізнес у нашій країні складно. Хто, наприклад, може допомогти започаткувати 
бізнес з правової точки зору, допомогти юридичними порадами? Чи хто може 
розказати, як правильно спілкуватися з, наприклад, державними органами?

Христина Гаталяк: Станом на сьогодні питання з внутрішньо переміще-
ними особами, і в тому числі жінками, більш-менш врегульоване. Державні 
органи активно залучають ВПО до діяльності. Я є членом робочої групи з 
питань працевлаштування для соціально вразливих верств населення в центрі 
зайнятості і можу сказати, що Львівський міський центр зайнятості організовує 
дуже багато заходів, аби залучити ВПО. Він радо підтримує ініціативи різних 
громадських організацій щодо залучення ВПО, в тому числі і жінок, до різних 
проектів. Працюють і громадські організації – це і «Центр «Жіночі перспективи», 
і організація, яку представляє Наталія. Важливо, що жінки більш молодого віку 
самі об’єднуються в громадські організації і є дуже активними у соціальному 
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житті. Молодь краще адаптувалася до нових умов, старшому поколінню важче. 
Але через те, що виїхали сім’ї, молодь підтримує старших людей. Громадські 
організації, і серед них засновані ВПО, також відвідують люди похилого віку. 
Це для них теж є натхненням, вони в цьому вбачають новий зміст життя. Існує 
також програма «Рука допомоги», її реалізовують місцеві адміністрації. Вона 
передбачає допомогу при започаткуванні бізнесу для ВПО, для малозабезпе-
чених осіб. Тобто, можливості є, хоча, можливо, недостатньо інформації. Ми 
акумулюємо усі необхідні дані і намагаємося надавати потрібну інформацію 
в наших центрах у повному обсязі. Також ВПО можуть звертатися до нас 
з будь-яких питань, що стосуються правової допомоги: якісь роз’яснення, 
представлення інтересів у суді (оскільки вони мають право на таку допомогу, 
належачи до категорій людей, яким подібна допомога надається безкоштовно).

Лариса Денисенко: Наталіє, додайте будь ласка, вашу думку щодо соці-
альної функції, виховання дитини, утримання родини. Дуже часто жінки-ВПО 
стикаються (навіть у Києві) з проблемою, як влаштувати дитину до дитячого 
садочка (не завжди це легка справа, як виявилося). Крім того, існують проблеми 
з документами, деякі речі залишилися «там» – від трудової книжки до різно-
манітних посвідчень. Часто ті, хто виїхав з Криму, мають проблеми із доступом 
до грошей. І це все навалюється на жінок, зокрема матерів-одиначок, які вразливі 
найбільше. Що тут можна запропонувати, які порадити правові методи, якщо 
твою дитину з якихось причин не хочуть брати до дитячого садка?

Наталія Проць: Окрім підтримки державних структур ВПО, зараз існує 
також багато міжнародних проектів. Коли говоримо про започаткування власної 
справи, то не завжди і взагалі частіше питання стоїть не у грошах, а в мотивації, 
поштовху, базових знаннях в управлінні проектами, людьми тощо, можливість 
саморозвитку, тайм-менеджменту. Тобто, жінці потрібно дати набір інструментів, 
який вона потім може використати, долучаючи і фінансові ресурси. Якщо говорити 
про можливості жінки на влаштування дитини в садочок, чи коли маємо на увазі 
доволі вразливу категорію ВІЛ-позитивних жінок, які є ВПО, то досі побутує дуже 
багато стереотипів. Це коли їх не приймають, не готові зрозуміти, а самі жінки 
соромляться і навіть не можуть відверто розповісти про свій статус, оскільки 
побутують якісь стереотипи у суспільстві, які не дозволяють говорити на цю 
тему. І тут важливо, що жінки об’єднуються у спільноти. І навіть якщо їх 2, 3 чи 
5 людей – це вже стає можливістю для вирішення якоїсь можливої проблеми 
в майбутньому. На Львівщині дуже гостро стоїть питання житла. І знаю приклад, 
коли кілька сімей об’єдналися, аби вирішити цю проблему. Вони неодноразово 
зверталися до держорганів різних рівнів – від ОДА до сільських рад низького 
рівня. Тобто вони лобіюють це питання. У таких випадках запорукою успіху є 
об’єднання і можливість спільно впливати на ті чи інші процеси. Якщо ми гово-
римо про кілька типів дискримінації, якої може зазнавати та чи інша людина, 
наприклад, ВІЛ-позитивна жінка, до того ж з комерційного сексу, то це є дуже 
складна, вразлива категорія. У нашому суспільстві є дуже багато стереотипів, 
стигм, дискримінації. Люди не готові розуміти, сприймати. Але, знову ж таки, тут 
питання такої потужної можливості реалізації через громадський сектор. Адже 
насправді громадські організації активно підтримують доволі складні, вразливі 
категорії. Якщо ми говоримо, що документи залишилися десь на непідконтрольній 
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Україні території, і жінка ВІЛ-позитивна, якій потрібна терапія, то за допомоги 
саме громадських організацій вони отримують необхідну терапію, можуть 
повернутися до більш-менш нормального життя.

Христина Гаталяк: 70 % жінок, які мають статус ВПО, є одинокими. Дехто 
вже розлучені, деякі у процесі розлучення, і тому на їхні плечі лягає і забезпечення 
побуту, і забезпечення життя дітей. Також тут говоримо і про морально-психо-
логічний клімат в родині, тому що люди пережили страшний стрес і потребують 
у багатьох випадках допомоги. Якщо ми говоримо про Львівську область, тут є своє 
спецефічне ставлення і розуміння обох сторін. Люди стикаються із ментальними 
проблемами. Є люди, які легше адаптуються до ситуації, є ті, хто об’єднується 
у громадські організації. Ми активно співпрацюємо з ГО «Промінь змін». Вони 
беруть дуже активну участь у житті внутрішньо переміщених осіб, розробляють 
потрібні алгоритми дій, які полегшують життя ВПО. Щоб вирішити побутові 
питання, потрібно писати звернення до органів державної влади, місцевого 
самоврядування. Ми в центрі допомагаємо писати подібні звернення.

Лариса Денисенко: Наскільки жінки, які змушені були переселятися, усві-
домлюють що таке дискримінація? Як вони її сприймають? Наскільки важливо 
пояснювати, що це таке і що порадити жінці у такій ситуації?

Наталія Проць: Я би говорила про декілька акцентів. Якщо говорити 
про внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до Львівської області, то це 
доволі інтелектуально розвинені, розумні люди, які мали там бізнес чи просто 
мали потужне соціальне становище у попередньому своєму житті. Тому рівень 
їхнього розуміння високий. Вони бачать, що відбувається у суспільстві, розумі-
ють, що це ненормально, не миряться із цими процесами, а намагаються на них 
вплинути. Другий момент – ситуація у Львові та в регіонах відрізняється. Якщо 
у місті ми говоримо про наявність розуміння, є готовність до діалогу (хоча 
бувають різні моменти, але здебільшого розуміння є), то у сільській місцевості 
розуміння, як таке, відсутнє. Дискримінації набагато більше, побутують значно 
потужніші стереотипи. З цим доводиться працювати доволі активно. Якщо 
йдеться про одиноких матерів, то вони намагаються залишитися у Львові чи 
поблизу Львова, не їдуть далеко від обласного центру. Знають, що там реалі-
зуватися набагато важче. Ми розуміємо, що вони стикаються з економічною 
дискримінацією. На перших порах вона хапалися за будь-яку роботу для того, 
щоб забезпечити собі найелементарніші речі. Але варто сказати, що за ці три 
роки ситуація змінилася. Жінки стали самостійнішими, вони готові рухатися, 
розвиватися, не хапаються за що-небудь. У нас є дуже багато гарних випадків, 
коли вони розвивають своє хоббі, яке потім перетворюють на бізнес, стартують 
навіть з чимось малим, аби в подальшому добре заробляти. Вони прагнуть 
жити в більш гідних умовах.

Лариса Денисенко: Наталю, чи існує дискримінація жінок, які мають певні 
захворювання, вірус-інфіковані на СНІД, з боку медичних установ на Львівщині?

Наталія Проць: Не сказала б, що така дискримінація є. Ставлення до 
ВІЛ-позитивних людей зараз з боку медичних працівників набагато лояльніше, 
адже існує багато не лише регіональних, а й національних проектів, що нама-
гаються забезпечити ВІЛ-позитивним людям гідний рівень життя. В усіх цих 
проектах, якщо йдеться про національний рівень, однозначно партнерами є 
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медустанови і безпосередньо медпрацівники. Вони співпрацюють із громад-
ськими організаціями і спільними зусиллями намагаються подолати проблеми, 
з якими стикаються ВІЛ-позитивні жінки.

Лариса Денисенко: Христино, чи багато випадків домашнього насильства 
з якими стикаються внутрішньо переміщені жінки – можливо, коли створюють 
нову родину тут чи коли переїздять цілою родиною на Львівщину?

Христина Гаталяк: Я б навіть не виокремлювала статус внутрішньо пере-
міщених жінок від становища жінки у суспільстві взагалі. ВПО стикаються з 
такими ж проблемами дискримінації, як і кожна жінка.

Лариса Денисенко: Існує ще проблема маленького містечка і впізнаваності, 
де людина боїться виносити проблеми домашнього насильства назовні, аби 
не нашкодити своїй родині і собі. Але Львів велике місто. Чи не спонукає це 
до більш сміливих дій і намагання розібратися з дискримінацією?

Христина Гаталяк: Питання домашнього насильства, в першу чергу, пов’язане 
з економічною залежністю жінки і зі стереотипами, які побутують у суспільстві. 
Особливо це відчутно на Західній Україні, коли є релігійні традиції. Як правило, 
коли ми знаємо, що причиною звернень було домашнє насильство, жінка 
неохоче про це говорить і не хоче це афішувати. Розглядаються такі питання, як 
розлучення чи поділ майна, але не афішується, що було домашнє насильство. 
Тому складно провести статистичне дослідження. Мені навіть складно сказати, 
від яких факторів це залежить. І знову ж таки, я би не виокремлювала жінок-ВПО 
від звичайних жінок, які потерпають від насильства в сім’ї.

Наталія Проць: Ця проблема залишається латентною і сама жінка не надто 
готова говорити про неї голосно. Чому так є? Навіть ті організації, що допома-
гають жінкам, які зазнали насильства, намагаються якимось чином вплинути 
на життя жінки, створити центри, куди жінку забирають із сім’ї. Тобто, жінка знову 
потрапляє у нове стресове середовище. Коли вона і без того зазнала насиль-
ства, а тут її ще забирають з її будинку, їй треба кудись переїхати, адаптуватися 
до нових умов. Найбільша проблема, наприклад, на Львівщині – не працюють із 
самими кривдниками. Можливо, тому жінки і не звертаються і не намагаються 
нічого з цим зробити, бо вони точно знають, що на території Львівської області 
не існує ніяких програм, які передбачають роботу із кривдником.

Лариса Денисенко: Такі програми існують, й існують дуже давно, але 
працюють у дуже дивний спосіб. І саме на Львівщині вони були навіть пілотними – 
програми з корекції поведінки. Але у нас, на жаль, багато речей відбувається 
просто формально. Формально до цього ставиться сам кривдник, який знає, 
що має відбути якісь візити, і все одно йому поставлять цю «галочку», оскільки 
він все ж таки, зрештою, прийшов. І це ні на що не впливає. І це якраз створює 
атмосферу недовіри: жінка думає, що це не допоможе, вона залишиться сама. 
І це треба змінювати. Тому я дуже сподіваюся на запровадження обмежуваль-
них приписів, бо люди, які повстали проти насильства, мають залишатися 
у комфортних умовах вдома. З цим можуть бути пов’язані інші проблеми – як, 
наприклад, право власності, яка все одно виникне рано чи пізно в цих історіях. 
Але це дає відчуття безпеки для жінки і дитини, які залишаються вдома. Часто 
ми говоримо про ґендерно обумовлене насильство, бо людина, яка залишає 
власну домівку, все-таки відчуває себе більш беззахисною чи, наприклад, 



Права жінок, протидія дискримінації та гендерно обумовленому насильству

563

більш агресивною. Є різні моделі поведінки. І стикаються вони іноді з різними 
пропозиціями. Зокрема, надати якусь перевагу, якщо буде більш прихильна. 
Це пропонують чоловіки. Багато людей, які зазнали саме такої травмованості 
на шляху до того, як приїхали, вкорінилися і почали вживатися на новому місці?

Наталія Проць: Ці програми з корекції поведінки мали запрацювати 
у Львівській області, але вони не запрацювали. Нещодавно у нашій ОДА була 
прес-конференція, і багато журналістів звертало увагу на те, наскільки жінки, 
і в тому числі ВПО, не можуть себе реалізувати на вищих рівнях в органах дер-
жавної влади. Представники адміністрації все ж стверджували, що це реально 
і можливість є. Та якщо говорити про умови проведення конкурсів, про певні 
вимоги, які ставляться, то апріорі складно потрапити до цільової аудиторії, з 
якої потім можуть взяти відповідні кадри.

Лариса Денисенко: Ствердження жінок у владі або ж на посадах, які 
потребують конкурсної процедури – це цікава тема. Чи є перепони? Стикалися 
ви з такими заявами, коли жінка підіймала це питання? Можна це скоригувати?

Христина Гаталяк: До нас звернення щодо обмеження доступу у працев-
лаштуванні не надходили. Одного разу на робочій групі у Центрі зайнятості 
ми мали ситуацію з молодою жінкою-ВПО, яка працювала адміністраторкою 
у готелі, але була звільнена, бо не погодилася на надто відверті пропозиції. Але 
це типова ситуація для будь-якої жінки, не тільки для жінки-ВПО. Повернуся 
до проблеми домашнього насильства. Щодо того, чому складно вирішити 
проблему домашнього насильства, особливо у сільській місцевості. Була ситу-
ація, де батько випиває, б’є дружину, а в цій сім’ї 6 дітей. Вони проживають 
у приватному будинку свекрухи, і та всіляко захищає свого сина, і в усьому 
звинувачує ту жінку. Вона перебуває у такій ситуації, що їй немає куди йти з 
дітьми. Вирішити свою проблему вона не в змозі – можливо, в силу неосвіче-
ності, можливо, в неї немає перспектив у пошуку роботи, тому що в селі знайти 
роботу складно. Таким жінкам треба допомагати. Але вони не завжди готові 
сприймати цю допомогу.

Лариса Денисенко: Тому що коли постійно пригноблюють, дуже важко 
повірити, що ти чогось варта. Питання в тому, що тут працює і менторство, і 
наставництво, зокрема, сестринська підтримка жінок, які зневірилися.

Наталія Проць: Якщо ми говоримо про реалізацію внутрішньо переміщених 
жінок на держслужбі, то ще однією проблемою тут є стереотипність мислення 
самих цих жінок. Часто вони і не намагаються подаватися на ті конкурси, бо 
їм видається, що вони не можуть туди потрапити. Тобто, з одного боку, є певні 
критерії і обмеження, наприклад, треба зібрати пакет документів, а він зали-
шився десь «там» – це є обмеження. Але з іншого боку, має бути усвідомлення 
самою жінкою своєї цінності, впевненості в собі, готовності пройти той шлях і 
реалізуватися. Також варто мати на увазі і рівень оплати праці. Часто жінки, які 
приїхали зі Сходу України з таких самих вакансій, посад, там отримували значно 
вищі зарплати, ніж тут, якщо, наприклад, взяти Донецьк і Львів. Тому це теж 
впливає й іноді навіть ламає готовність жінки реалізувати себе. Вона розуміє, 
що на ці кошти не зможе прогодувати себе і свою дитину (якщо, до прикладу, 
вона є матір’ю-одиначкою).
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Лариса Денисенко: Чи існує така проблема, що людині пропонують 
занижену ставку, бо, мовляв, знають, що їй немає куди подітися? Тому що в Києві 
така проблема є, вона стосується ВПО, незалежно від статі. Існують посеред-
ницькі фірми, які наймають на допоміжну роботу (фабрики, підприємства) 
людину таким чином: в оголошенні зазначають одну зарплатню, а по факту 
пропонують вдвічі менше. І дуже багато людей на це погоджуються, хоча і 
почувають себе ошуканими. Через безвихідь вони погоджуються на будь-що, 
тому що це робота. Чи є випадки, коли маніпулюють зниженням зарплати?

Христина Гаталяк: Не знайома з такими ситуаціями. І наш Центр зайнятості 
активно шукає вакансії і для внутрішньо переміщених осіб, і для учасників 
АТО, і для людей з інвалідністю. Це дуже цільовий пошук. Діяльність робочої 
групи полягає не просто в тому, щоб поспілкуватися з людиною, вислухати її, 
а це співпраця з громадськими організаціями, представники яких присутні 
на співбесіді, вони з’ясовують потреби людини, де вона перед тим працювала. 
Не завжди кваліфікація і освіта, які зазначені в трудовій книжці, відповідають 
досвіду людини, тому намагаються підшукати щось відповідно до досвіду 
реального. Робота робочої групи особистісно орієнтована на людину, і це дуже 
позитивний момент. Для ВПО організовуються ярмарки вакансій і навчання 
за кошти місцевого бюджету. Тому я не можу сказати, що це якесь дискримі-
наційне ставлення до ВПО.

Лариса Денисенко: А не лунають закиди, що занадто багато уваги при-
діляється ВПО, і ми, місцеві мешканці, почуваємось дещо недооціненими, 
дискримінованими?

Наталія Проць: Я би хотіла сказати щодо заниження зарплати – я думаю, 
що це питання стосується не тільки жінок-ВПО – а й жінок, які переїхали з 
сільської місцевості. Однозначно, вони стикаються з тими самими проблемами, 
що і жінки-ВПО. Це з одного боку. Якщо ми говоримо про увагу суспільства і 
громадськості як такої до питання ВПО, то я б сказала, що це питання не стоїть 
так гостро, наприклад, у Львові. Люди намагаються знайти консенсус і досягти 
порозуміння. І навпаки, у віддалених громадах, у сільській місцевості, є дуже 
великий відсоток людей, які виїхали за кордон, є заробітчани, які працюють 
в інших державах – і там дуже важко сприймають ВПО. Дуже гострим є питання 
не лише працевлаштування ВПО в тих самих сільських громадах, але і питання, 
що коли переїжджає сім’я, і чоловік в тому числі, – тоді як хлопці із Західної 
України йдуть воювати на Схід – то це є вогнищем серйозного конфлікту, який 
породжує розбрат.

Лариса Денисенко: Дякую вам за цю розмову. Соціальних проблем в країні, 
де триває збройний конфлікт, дуже багато. Поступово, з уважним і поважним 
ставленням до кожного і кожної будемо з ними розбиратися. Нагадую: гостя-
ми студії були Христина Гаталяк, начальниця відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 
Другого львівського місцевого центру з надання БВПД, та голова ГО «Центр 
просвітництва та розвитку людини» Наталія Проць. Почувайтеся захищеними!
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Лариса Денисенко: Чи існує така проблема, що людині пропонують 
занижену ставку, бо, мовляв, знають, що їй немає куди подітися? Тому що в Києві 
така проблема є, вона стосується ВПО, незалежно від статі. Існують посеред-
ницькі фірми, які наймають на допоміжну роботу (фабрики, підприємства) 
людину таким чином: в оголошенні зазначають одну зарплатню, а по факту 
пропонують вдвічі менше. І дуже багато людей на це погоджуються, хоча і 
почувають себе ошуканими. Через безвихідь вони погоджуються на будь-що, 
тому що це робота. Чи є випадки, коли маніпулюють зниженням зарплати?

Христина Гаталяк: Не знайома з такими ситуаціями. І наш Центр зайнятості 
активно шукає вакансії і для внутрішньо переміщених осіб, і для учасників 
АТО, і для людей з інвалідністю. Це дуже цільовий пошук. Діяльність робочої 
групи полягає не просто в тому, щоб поспілкуватися з людиною, вислухати її, 
а це співпраця з громадськими організаціями, представники яких присутні 
на співбесіді, вони з’ясовують потреби людини, де вона перед тим працювала. 
Не завжди кваліфікація і освіта, які зазначені в трудовій книжці, відповідають 
досвіду людини, тому намагаються підшукати щось відповідно до досвіду 
реального. Робота робочої групи особистісно орієнтована на людину, і це дуже 
позитивний момент. Для ВПО організовуються ярмарки вакансій і навчання 
за кошти місцевого бюджету. Тому я не можу сказати, що це якесь дискримі-
наційне ставлення до ВПО.

Лариса Денисенко: А не лунають закиди, що занадто багато уваги при-
діляється ВПО, і ми, місцеві мешканці, почуваємось дещо недооціненими, 
дискримінованими?

Наталія Проць: Я би хотіла сказати щодо заниження зарплати – я думаю, 
що це питання стосується не тільки жінок-ВПО – а й жінок, які переїхали з 
сільської місцевості. Однозначно, вони стикаються з тими самими проблемами, 
що і жінки-ВПО. Це з одного боку. Якщо ми говоримо про увагу суспільства і 
громадськості як такої до питання ВПО, то я б сказала, що це питання не стоїть 
так гостро, наприклад, у Львові. Люди намагаються знайти консенсус і досягти 
порозуміння. І навпаки, у віддалених громадах, у сільській місцевості, є дуже 
великий відсоток людей, які виїхали за кордон, є заробітчани, які працюють 
в інших державах – і там дуже важко сприймають ВПО. Дуже гострим є питання 
не лише працевлаштування ВПО в тих самих сільських громадах, але і питання, 
що коли переїжджає сім’я, і чоловік в тому числі, – тоді як хлопці із Західної 
України йдуть воювати на Схід – то це є вогнищем серйозного конфлікту, який 
породжує розбрат.

Лариса Денисенко: Дякую вам за цю розмову. Соціальних проблем в країні, 
де триває збройний конфлікт, дуже багато. Поступово, з уважним і поважним 
ставленням до кожного і кожної будемо з ними розбиратися. Нагадую: гостя-
ми студії були Христина Гаталяк, начальниця відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 
Другого львівського місцевого центру з надання БВПД, та голова ГО «Центр 
просвітництва та розвитку людини» Наталія Проць. Почувайтеся захищеними!

Колишня радниця з питань ВПО Мінсоцполітики у Київ-
ській області, а тепер правова радниця БФ «Право на захист» 
Анастасія Одінцова говорить: «За статистикою, найбільше 
серед внутрішньопереміщених осіб саме жінок. Найчастіше 
жінки переїжджають із дітьми. Тому найбільша проблема 
для них – це влаштувати дитину у дитячий садок, щоб потім 
мати могла заробляти на життя. Оскільки переселенцям 
не дають жодного житла в тимчасове користування, жінці 
потрібно заробляти гроші на житло. Друга проблема – це 
працевлаштування. Найбільше переміщених осіб у нас 

знаходиться у Києві та Київській області, бо тут є найбільше робочих місць. Крім 
того, виходить так, що у Києві є робота, але високі ціни за квартири, тому ВПО 
селяться у містах-супутниках Києва, а там, так історично склалося, оскільки вони 
тільки розростаються – мало дитячих садків. Коли почався конфлікт в Україні, 
була проблема для жінок, щоб пройти медичне обстеження. Вимагалася довідка 
про реєстрацію. Хоча згідно з медичною реформою, зараз жінка може зверну-
тися по медичну допомогу у місці, де вона проживає і де їй зручно. На початку 
жінкам допомагали гуманітарними наборами – для дітей, підгузки. Зараз такого 
немає, бо інформаційно ця проблема йде на спад. Хоча це не так, проблеми всі 
не вирішено, зокрема, житла. Жінки та діти й далі залишаються незахищеними 
верствами населення. Вони піддаються подвійній дискримінації (за статтю 
та за місцем проживання і походженням). Вони постійно чують на свою адресу: 
«Ви понаїхали!», «Навіщо ви сюди прийшли?». Якщо ж вони можуть влаштуватися 
на роботу – то це наймінімальніший заробіток, наприклад робота прибираль-
ниці або нянечки в дитячому садку. Жінка не може отримати вищу зарплату чи 
вищу кваліфікацію, бо – переселенка, бо роботодавець стереотипно вважає, 
що ці жінки можуть знову переїхати, і немає сенсу навчати їх і витрачати на них 
свій час. Ще одна важлива проблема зараз – це те, що ВПО не мають впливу 
на місцеві вибори. Саме тому на місцевому рівні їх не чують. Вони сплачують 
податки, вирішують різні питання, але не можуть голосувати та впливати, щоб 
були обрані ті депутати, які їм допоможуть. На мапі цього міста вони не існують».
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Ромська громада: правові проблеми і можливості їх 
вирішення
24 липня 2018 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського радіо». 
Це «Ген справедливості», з вами Лариса Денисенко. Ми 
продовжуємо цикл програм, присвячених функціонуванню 
системи безоплатної правової допомоги і доступу до право-
суддя. Наша гостя –Мирослава Пилипчинець, начальниця 
відділу правопросвітництва і взаємодії з суб’єктами надання 
безоплатної правової допомоги Мукачівського місцевого 
центру з надання БВПД. Вітаю, пані Мирославо. Будемо 
говорити про ромів – питання, пов’язані з соціалізацією, 
із тим, що представники і представниці ромської громади 

стикаються з дискримінацією. Почастішали випадки насильницьких дій, скеро-
ваних проти ромської громади. Взагалі, наскільки великою є ромська громада 
на Закарпатті? Скільки людей з ромів мають паспорти чи якісь документи?

Мирослава Пилипчинець: Питання соціалізації ромів сьогодні є досить 
складним. На Закарпатті проживає близько 15 тис. ромів. Більше половини 
людей – не паспортизовані, тобто не мають документа, який посвідчує їхню 
особу. Роми звикли жити за своїми звичаями та традиціями. Проживають табо-
ром, громадою. Наприклад, у Мукачівському районі таких таборів є 12. Це десь 
близько 4,5 тисяч громадян. Вони оселилися тут давно, укорінилися. Звісно, 
проблем у них багато. Першочергово вони звертаються з індивідуальними 
потребами у центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
а також в інші державні установи (міграційна служба, управління соціального 
захисту та ін.) щодо отримання соцдопомоги. Основна проблема у тому, що роми 
недокументовані. Не мають документів, які б посвідчували особу громадянина. 
Наступна проблема – це неосвіченість та неписемність, що не дає можливості 
звертатися до установи щодо отримання конституційного захисту своїх прав. 
Навіть якщо їм потрібна, наприклад, медична допомога. Так, перша медична 
допомога їм надається, але іншу допомогу отримати вже складніше. Зараз з 
нами співпрацює Міжнародний фонд охорони здоров’я та навколишнього 
середовища «Регіон Карпат – NEEKA». Вона займається документуванням осіб. 
Спільно з ними ми проводимо правопросвітницькі заходи. Для людини, яка 
не має документів, збираємо потрібний пакет, аби особа стала документова-
ною. Станом на сьогодні, від початку року виявили 400 осіб без громадянства. 
На отримання підтверджуючих документів уже подали папери декількох 
десятків людей. Цей документ – квиток у життя. На його підставі особа може 
заявити про себе та свої права, якщо їх порушують. Національна стратегія щодо 
інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період 
до 2020 року діє і є актуальною. Але все ж питання освіти піднімається як 
на місцевому, так і на обласному рівні. Було б корисно, аби для ромів ввели 
обов’язкову дошкільну освіту. Тому що часто приходять дорослі, які не говорять 
державною мовою (розмовляють своєю мовою), не вміють ні читати, ні писати. 
І виникають проблеми. При якійсь установі може виникнути ситуація, що особа 
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не писала, не підписувала документи і могла незаконно отримати допомогу від 
держави, що тягне за собою наслідки: працівник хотів допомоги і заповнив чи 
декларацію, чи заяву, а як наслідок – його дії визнають незаконними. Було таке, 
коли під час отримання соціальної допомоги працівниця державної установи 
заповнила за рома заяву, допомогла підписатися і в результаті виник конфлікт 
інтересів. І потім на цю державну установу подали до суду.

Лариса Денисенко: Відсутність належних документів спричиняє дискри-
мінацію представників та представниць ромської громади?

Мирослава Пилипчинець: У різних ситуаціях, звісно, по-різному. Щодо 
питання працевлаштування рома, то якщо він неписемний і неграмотний, 
то може працювати лише прибиральником. Бо навіть, щоб бути, наприклад, 
комірником чи складальником на підприємстві, потрібно бути писемним, вміти 
рахувати і знати комп’ютер. Навіть найелементарніша професія потребує кон-
кретних кваліфікаційних вимог. Роботодавець надає відповідну роботу, платить 
за свого працівника податки і відповідає за те, аби дана особа не завдала шкоди – 
як матеріальної, так і технічної. Та й не варто забувати про стереотипи: якщо 
ром, то обов’язково вкраде, неякісно виконає роботу, неграмотний. Наприклад, 
діти, які навчаються в інтернатах, по їх закінченні отримують технічну освіту, 
вступають до вищих навчальних закладів. Це здебільшого дівчата. Багато з них 
стали перукарками, продавчинями, хтось став вчителькою початкових класів. 
У своїх громадах вони почали працювати, як в організаціях. Існують також дитячі 
будинки сімейного типу (ДБСТ). Тобто, сім’я бере на виховання дітей до певного 
періоду. Там діти вчаться порядку, особистій гігієні, профілактиці захворювань 
тощо. Бачачи приклад конкретної сім’ї, особи отримують певні знання і можуть 
себе соціалізувати в іншій сфері. Вони знаходять роботу, і гідну роботу, вміють 
читати, писати, легко користуються інтернетом і можуть відстояти свої права. 
У межах своєї роботи вони знають, що роблять.

Лариса Денисенко: Вирішенню питання паспортизації допомагали і 
мобільні бригади. Зараз вони функціонують? Чи активною є ця взаємодія?

Мирослава Пилипчинець: Так, сьогодні роми дуже потребують мобіль-
ної правової допомоги. Спільно з цими мобільними бригадами виїжджають 
і представники міграційної служби, ДРАЦСу1 і центру безоплатної вторинної 
правової допомоги. Разом вони надають конкретну правову допомогу.

Лариса Денисенко: Щодо ставлення місцевої поліції. Чи керуються вони 
стереотипами стосовно ромів?

Мирослава Пилипчинець: Якщо стається якась крадіжка, то стереотипно 
вони (тобто поліція) думають, що злочин міг вчинити ром. Але все ж опитують, 
бесідують. Якщо вручено підозру, то призначають адвокатів з нашого центру. Але 
невинна особа до кримінальної відповідальності не притягується. Коли є весь 
пакет документів, то адвокати нашого центру у кримінальних справах реагують 
швидк, бо коли людині вручено документ про підозру, слідчий має повідомити 
спеціалістів центру, і призначається адвокат. Центри з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги запрацювали у 2015 році2, але кримінальними справами 
почали займатися ще раніше3. У перший рік роботи наша адвокатка захищала 

1 Ідеться про державну реєстрацію актів цивільного стану – народження, одруження, смерті тощо.
2 3 1 липня 2015 року.
3 З 1 січня 2013 року.
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інтереси рома, якого підозрювали у вбивстві. Впродовж півтора року наша Тетяна 
Гаврилець доводила і таки зуміла довести, що особа у злочині не винувата.

Лариса Денисенко: Чи існує дискримінація прав жінок та неповнолітніх 
у самій ромській громаді? Що з цим можна робити, співпрацюючи для цього з 
неурядовими організаціями?

Мирослава Пилипчинець: Для початку потрібна співпраця щодо організації 
правопросвітницьких заходів, роз’яснення прав. Зараз жінка має більше прав, 
ніж мала колись. Раніше ромка мала право народити і приготувати їсти – все. 
Зараз вона має право на дозвілля, може заявити про свої права. Але проблема 
полягає в тому, що часто жінки не мають конкретних місць роботи, де б могли 
себе реалізовувати. Також працюємо над тим, аби не було експлуатації дитячої 
праці, щоб діти отримували шкільну освіту. Часто обговорюємо ці питання 
на нарадах. Буває, виникають питання по культурі, як ром повинен спілкуватися. 
Наприклад, іноді на вирішення якогось одного питання вони йдуть табором, 
а так бути не повинно. Наприклад, коли не сплачують за електроенергію і прихо-
дить працівник відрізати мережу, вони йдуть розбиратися табором, в хід йдуть 
погрози. Важливо, щоб людина знала свої обов’язки, права та відповідальність. 
Ми надаємо інформацію, вони отримують вибір. Якщо вони готові, то стають 
відповідальними за це. Для інтеграції ромів на місцевому, на обласному рівні 
має існувати дошкільна освіта, початкова, середня, технічна та працевлашту-
вання. Робочі місця є, повинне бути бажання. Потрібно системно працювати з 
батьками, з дітьми, вести контроль зі Службою у справах дітей та сім’ї, службою 
соцзахисту, щоб вони перевіряли, чи має дитина, яка народилася, документи, 
щоб слідкували за тим, аби вона мала шкільну освіту. Треба, щоб відповідні 
комісії та служби перевіряли, чи доцільно та цільово використовують кошти, 
отримані на дитину. Важливим є і питання житла. Нещодавно ми їздили до табору 
в село Жнятино, де живе приблизно 120-135 ромів. Умови життя жахливі, на усіх 
людей лише два нормальні будинки. Якщо особи будуть документовані і будуть 
відстоювати свої права та обов’язки, то зможуть скористатися програмами щодо 
будівництвами житла для ромів. Їх потрібно написати, відстояти, обгрунтувати. 
Повертаючись до дітей – якщо дошкільна і шкільна освіта стане обов’язковою, 
то дискримінації та стереотипів у загальній школі вже не буде. Зараз роми 
не можуть ходити до мішаної школи. У Мукачевому є школа тільки для ромів. 
Але відвідання її все ж не є обов’язковим. Так, є діти, які ходять постійно. Але 
багато дітей школу так і не закінчують.

Лариса Денисенко: Діти-роми не ходять до змішаних шкіл, бо не дозво-
ляють батьки? Чи не приймає громада?

Мирослава Пилипчинець: Через неприйняття дитини-рома в колективі, 
бо з’являється насильство, глузування, несприйняття. Ця проблема існує. 
Дитина-ром не справляється з образою, з висміюванням, із різним ставленням 
у навчальному процесі. Буває, діти місяць походять до школи і кидають. Але 
у ромські школи діти ходять. У 2009 році в Ужгородському районі працювала одна 
громадська організація «Лювина», яка створювала дітям умови для отримання 
освіти. Там їх вчили читати, писати, користуватися засобами гігієни. Розповідали 
про традиції, які існують в суспільстві. Діти чекали своїх вчителів із захватом, 
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виконували домашні завдання, хотіли вчитися. Але, на жаль, це діяло недовго. 
Фінансування припинилося і ця тема залишилася не завершеною до кінця.

Лариса Денисенко: Чи існує проблема домашнього насильства у ромських 
родинах? Якщо існує, то чи звертаються до вас по допомогу?

Мирослава Пилипчинець: Офіційних звернень з такими питаннями до нас 
не було. Можливо, зверталися до поліції. Але конкретних дій щодо несення від-
повідальності не було. В основному, це сімейне дебоширство, сімейні розбірки, 
цим мало хто переймається. Ми працюємо з цією темою. Пояснюємо, що коли 
є ознаки домашнього насильства над жінкою чи дитиною, то існують установи, 
готові допомогти. Так, ця допомога мала б бути комплексною: юридичною, пси-
хологічною, медичною. І якщо насильство здійснюється над дитиною, в першу 
чергу повинна реагувати Служба у справах дітей. Але люди ще не готові свідчити 
про насильство, вони не обізнані. Навіть коли у звичайній сім’ї відбувається 
насильство, то жінка не завжди звертається по допомогу.

Лариса Денисенко: Ви казали, що готуєте правовий путівник. Розкажіть 
про нього, будь ласка, детальніше.

Мирослава Пилипчинець: Розробляємо «Правову азбуку від А до Я». Впро-
довж трьох років у центрі ми працювали над картою правових потреб. Тобто, 
в кожному населенному пункті певного району є низка питань, з яких особи 
найчастіше звертаються по консультацію. Ця брошура має на меті допомогти 
людині зорієнтуватися, куди звертатися з конкретним питанням. Перший розділ 
присвячений документуванню осіб, тому що паспорт – це квиток у життя. Без під-
твердження особи людина не може захистити належним чином свої конституційні 
права. Наступний розділ про сімейне та спадкове право. Щодо сімейних справ 
до нас звертаються дуже часто: розірвання шлюбу, позбавлення батьківських 
прав, опіка, встановлення місця проживання дитини, і низка інших питань, які 
виникають в сімейному житті кожної людини. Відносно спадкових питань, дуже 
часто – прийняття спадщини відбувається в порядку успадкування, але також 
наголошуємо на важливості правовстановлюючих документів. Дуже часто люди 
проживають у житловому будинку, на який документів немає, і єдиний документ 
у сільських радах – це запис у господарській книзі, що ця особа була забудовником, 
або їй виділили земельну ділянку під будівництво. Зі спадкових питань звертаємо 
увагу, що особи пропускають строки прийняття спадщини і звертаються після 
зазначеного законом строку у 6 місяців. Ми, спілкуючись з органами місцевого 
самоврядування, секретарями сільських рад, підкреслюємо, щоб вони на третій 
місяць рекомендували або направляли до державного нотаріуса (це коштує 
не так дорого). Коли особа відкрила спадкову справу, але в неї раптом не виста-
чає коштів, щоб її завершити, то, при появі коштів, вона може потім дооформити 
справу спадщини, отримати свідоцтво на право власності по спадщині. Якщо особа 
проживала з померлим і була зареєстрована, то вона може звернутися і через 10 
років, вона не пропустила строки. Але якщо особа не проживала з померлим і 
під час відкриття спадкової справи, то в цьому випадку будуть пропущені строки. 
В будь-якому випадку краще звернутися, відкрити спадкову справу по місцю 
реєстреації даного майна. Відносно договорів купівлі-продажу або дарування, це 
може зробити будь-який нотаріус, але у спадкових справах – не кожний. І звертаємо 
також увагу, що за заповітом, за законом, є перша черга (це теж індивідуально, 
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навіть якщо є батько, і успадковує дружина і діти. Але в разі, якщо претендують 
на спадщину позашлюбні діти, в свідоцтві про народження яких зазначено 
прізвище цього батька, то вони теж мають право претендувати в першу чергу).

Лариса Денисенко: Дякую вам за цю розмову. Нагадую, що в студії була 
Мирослава Пилипчинець – начальниця відділу правопросвітництва і взаємодії 
з суб’єктами надання безоплатної правової допомоги Мукачівського місцевого 
центру з надання БВПД. Почувайтеся захищеними!

   
Хто та як допомагає ромам Закарпаття в соціалізації 

(громадські організації, державні установи), та які у цьому 
є проблеми? «Громадське радіо» запитало Мирослава 
Горвата, ромського правозахисника, депутата Ужгородської 
міської ради:

«Якщо говорити про ті умови, в яких проживають закар-
патські роми, ромські поселення (а їх близько 100), то скажімо 
відверто, що вони важкі. Та програма, яка існує на національ-
ному рівні і на регіональному, не працює. Вона задекларована 
лише на папері, а фінансово ніяк не підкріплена. Дуже важка 

ситуація з освітою. Велика кількість сегрегованих шкіл на Закарпатті (їх також 
близько 100), але рівень освіти в дітей, що там навчаються, дуже низький. Багато 
з них школу не закінчують, а якщо і закінчують, то далі вчитися не йдуть. Покра-
щення є там, де діти відвідують не сегреговані школи, а загальноосвітні, там, де 
навчаються різні діти. Там роми гарно вчаться, закінчують школу.

Покращення є, але яка доля ромської програми, що інтегравана в українське 
суспільство? Я не бачу, щоб вона працювала. Я працюю в цьому напрамку з 2000 
року – у правозахисних проектах, волонтерських. З 2009 року майже 6 років 
я працював на телекомпанії «ТС1» (на той час – державний телеканал). Між цим 
я мав можливість працювати в правозахисному центрі як юрист-консультант, 
надавав безкоштовну правову допомогу, і продовжую надавати. З 2016 року 
я працюю в Ужгородській міській раді, ми постійно обговорюємо проблеми 
ромів. Є позитивні кроки, але є питання, які ми не в змозі вирішити – наприклад, 
ромські поселення, умови проживання. У деяких місцях взагалі немає дороги. 
Не робиться достатньо, щоб покращити умови проживання. На Закарпатті є 
близько 20 ромських депутатів, і там, де є ромський депутат, там ситуація трішки 
краща, тому що він лобіює, представляє свою громаду. Десь дороги робляться, 
освітлення на вулицях, десь документація робиться на те самовільне будівництво, 
яке не до кінця зареєстроване, на будинки, на які не оформлене право власності. 
Ми якраз цим займаємося – безкоштовною правовою допомогою, даємо можли-
вість ідентифікувати себе – отримувати паспорти громадян України. За останні 
півроку ми видали приблизно 30 свідоцтв про народження. Дуже багато людей, які 
не мають паспортів – лише по Ужгороду їх близько 100. На зустрічах із владою ми 
просимо спростити процедуру, зробити простіший підбір документів. У суді дуже 
складно довести, що дана людина без документів є громадянином України. Як цим 
людям працювати, народжувати дітей? Це питання, можливо, трохи іншого рівня».
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Про допомогу ромам в соціалізації на Закарпатті розповідає Сергій Поно-
марьов, менеджер Ромської програмної ініціативи Міжнародного Фонду 
«Відродження»:

«На Закарпатті проживає найбільша кількість ромів і найбільш активна 
діяльність ромських організацій. На сьогодні працює благодійний фонд «Благо», 
яким керує Елеонора Кульчар. Він спеціалізується на питяннях доступу до освіти, 
їхні ініціативи зосереджені на тому, щоб працювати з малими дітьми спільно 
із батьками, готуючи їх до школи. Якщо аналізувати активність цієї організації 
протягом кількох років, то спостерігається дуже потужний прогрес. Деякі школи, 
не ромські, не сегреговані, починають укладати угоди з благодійним фондом 
про те, щоб діти, які проходять курси підготовки, скеровувалися в ті школи. 
Є активності, що стосуються залучення молоді до позашкільної діяльності, 
для того, щоб соціалізувати її. Це проекти з розвитку дворового футболу і тур-
нірів з дворового футболу, які підтримував міжнародний фонд «Відродження», 
і цим займається організація «Ектогенез ЗОР» Юрія Мандича. Є багато ініціатив, 
які сприяють отриманню ромами паспортів, актів реєстрації цивільного стану, 
документів про право володіння майном. Тут виступає потужна організація 
Мирослава Горвата, який є депутатом Ужгородської міської ради. Він сам ром. 
В Мукачівському районі є дуже цікавий проект, яким опікується неромська 
організація – благодійний фонд «Розвиток», яким керує Наталя Козир. Вони 
працюють тривалий час над самоорганізацією ромського населення, працюють 
з найбіднішими громадами в Мукачівському районі. Ідея полягає в тому, щоб 
надати необхідні знання, навички, підтримку і супровід для того, щоб люди 
самоорганізовувалися. Вони збирають кошти, наприклад, на асфальтування 
дороги, яка веде до компактного місця проживання, залучають при цьому 
кошти інших донорів – таких, як фонд «Відродження». В Ужгороді була утворена 
міжвідомча робоча група з вироблення стратегії інтеграції ромів в українське 
суспільство. Тут важливий момент, що Закарпаття, на відміну від інших областей, 
має не просто копію з плану державних заходів, але і власну, достатньо добре 
продуману стратегію. Вона була затверджена обласною радою, і ця робоча 
група активно працює над її імплементацією».
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Поділ майна подружжя: убезпечитися чи готуватися 
до війни? Поради жінкам
31 липня 2018 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського радіо». 
В ефірі «Ген справедливості», з вами Лариса Денисенко. 
Ми продовжуємо говорити про функціонування системи 
безоплатної правової допомоги і про доступ до правосуддя. 
У фокусі уваги цього циклу – права жінок (чи існує дискри-
мінація, як з нею боротися в різних сферах). Сьогодні моя 
гостя – адвокатка Олена Куц. Вітаю вас в студії. Ми будемо 
говорити про нібито просту, побутову річ – поділ майна. Але 
не все так просто з цим питанням, бо ті з вас, хто стикався 
із поділом майна у судовому порядку, знають, що є багато 

підводного каміння. Отже, на що треба звертати увагу, коли люди перебувають 
у шлюбі? Наприклад, що можна порадити жінці? Ми не будемо налаштовувати 
людей на те, що розлучення не уникнути, але готуватися потрібно.

Олена Куц: Часто, коли у шлюбі оформлюють договір купівлі-продажу, 
наприклад, на квартиру, то роблять це на ім’я когось одного з подружжя. Нота-
ріус зазначає, що якщо раптом відбудеться розлучення, то майно ділитиметься 
навпіл. Але, як показує практика, коли під час розлучення доходить до судового 
процесу, то жінка часто дивується, бо виявляється, що не все так просто. І частка 
½ від майна, що належить дружині, може зменшитися або взагалі жінка може 
залишитися без майна.

Лариса Денисенко: Чим це можна пояснити?
Олена Куц: Щодо права спільної сумісної власності у нас існує преюди-

ція1. Але чоловік має право заперечити і в судовому процесі доводити, що це, 
наприклад, його особиста приватна власність. І навіть незважаючи на те, 
що придбана вона у шлюбі. Як це відбувається? Наприклад, будучи у шлюбі 
жінка з чоловіком домовилися, що вона не працює, займається домашнім 
господарством, у чоловіка гарна зарплата, і це усіх влаштовує. Потім до суду 
чоловік приносить довідки про доходи, характеристики з роботи. Відповідно 
жінка, яка або кинула роботу, щоб присвятити себе сім’ї, або ніколи і не працю-
вала (якщо вона дуже молода), має підтвердити, що то було їх спільне рішення, 
а не її небажання працювати. У Сімейному кодексі зазначено, що допускається, 
якщо з поважних причин немає доходу – тобто, це є догляд за дітьми, хвороба, 
навчання. На докази свого чоловіка при розлученні жінка повинна надати 
заперечення. Часто таких доказів, які б підтвердили заперечення, немає. Ніхто 
їх не збирає. Це що стосується ситуації, коли майно придбане у зареєстрованому 
шлюбі. Також, якщо є діти, то судді, звісно, звертають увагу на це. Але все одно 
тоді не йдеться про 100 %, а про ½ майна. У моїй практиці була така ситуація: 
подружжя, де виховувалося двоє дітей розлучалося і чоловік до суду приніс 

1 Тобто майно, придбане під час шлюбу, вважається є спільною сумісною власністю подружжя. Цей факт 
не потребує доказування та встановлення інших обставин, крім набуття майна за час шлюбу, існує, поки 
не спростований, а тягар доказування, що вказане майно не належить до спільної сумісної власності, 
покладається на того з подружжя, хто набув спірне майно за кошти, що належали йому особисто.
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довідки про доходи і розписку від батьків. У ній було вказано, що майно було 
придбане за кошти чоловіка, а також за ті, які він позичив у батьків. Жінка ця 
більшість свого часу не працювала, доглядала за дітьми. Грошей, аби за допо-
могою експертизи довести, що розписка є недійсною, не мала. Батьки її теж 
жили в селі, не мали коштів, щоб приїжджати, про щось свідчити… І от так 
вийшло, що чоловік залишився з квартирою, а жінка – з двома дітьми і без жит-
ла. У ситуаціях, коли чоловік і жінка проживають без реєстрації шлюбу, поділ 
майна є ще складнішим питанням. У випадку розподілу майна і при зверненні 
до суду жінка ще має довести факт спільного проживання без реєстрації шлюбу 
та ведення спільного господарства.

Лариса Денисенко: Щодо різних форм шлюбу. Іноді жінки впевнені, 
що не важливо офіційний шлюб чи ні. На що варто звертати увагу? Яка різниця 
між зареєстрованим, церковним та незареєстрованим шлюбом?

Олена Куц: У суді треба надавати докази, коли саме у пари почалися шлюбні 
стосунки. Як можна це підтвердити? Початок стосунків можуть підтвердити 
свідки, але зазвичай під час судових засідань вони губляться, і тому це не є тим 
доказом, на який можна покластися. Спільні фотографії теж не підтверджують 
стосунків – можливо, ви просто разом проводили час. Можна шукати докази, 
але ніхто не відслідковує початок таких шлюбних стосунків, ніхто не встановлює 
відлік їх початку. Також суддя може запитати, чи був ваш бюджет спільним. Як 
ви це доведете? Ось була ситуація, коли вже немолоді чоловік і жінка стали 
разом проживати, придбали спільне майно. В судовому процесі, незважаючи 
на те, що у жінки є дохід, що вона своє особисте майно продала, щоб отримані 
від продажу кошти вкласти в купівлю спільного майна, суддя запитав – де доказ 
того, що саме від продажу вашого майна гроші були вкладені в купівлю спільного, 
оформленого на чоловіка? Тому раджу і у зареєстрованому, і у незареєстро-
ваному шлюбі, набуваючи спільне майно, реєструвати його у частці одразу. 
Тобто, не на одного партнера, а на обох. У разі чого майно вже не доведеться 
ділити, бо кожен законно отримає по ½. Так, нотаріуси праві, що це є сумісна 
власність, але дуже часто вони навіть відмовляють оформлювати документи 
по частці на кожного, якщо, мовляв, це і так передбачено законодавством. І 
не думають про те, що практика щодо поділу майна настільки нестала, що жінка 
не захищена від ризиків залишитися без житла.

Лариса Денисенко: А як стосовно того, що, наприклад, комунальні послу-
ги своєю банківською картою оплачує чоловік? Можуть виникнути питання, 
який стосунок до господарства має жінка – при тому, що вона купує продукти 
харчування.

Олена Куц: Краще, щоб у вас були окремі рахунки, якими ви користуєтесь. 
Раджу зберігати чеки, особливо, що стосується витрат на дітей. Якщо судовий 
процес вже триває, то не будуть зайвими довідки із садочка чи школи. Якщо 
дитина відвідує гуртки, секції, краще взяти звідти чеки про сплату їх відвідання. 
Але разом із тим, ми знаємо, що у школах і садочках подекуди кошти здають 
неофіційно, це ніде не фіксується. Убезпечити себе від проблем з розподілом 
майна дуже складно. З моєї практики, у 90 % випадків нерухома власність 
оформлена на чоловіків. Погано, що у нас немає практики брати розписки – 
наприклад, був випадок, коли батьки дружини надали свої кошти для того, щоб 
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їх донька з чоловіком придбали житло, але ніякої розписки про це не взяли. І 
потім вони не змогли довести, що були вкладені їхні кошти. Суд любить письмові 
докази. Тому варто мати свої окремі рахунки.

Лариса Денисенко: Часто молоді подружжя беруть кредити на майно – житло, 
автівку. На що варто звертати увагу при розлученні, маючи такі зобов’язання?

Олена Куц: Як права, так і обов’язки діляться навпіл. Якщо кредит оформлений 
на когось одного з подружжя, то під час судового процесу щодо розлучення, 
коли йдеться про розподіл майна, потрібно обов’язково зазначити наявність 
кредиту. Тоді, надавши необхідний договір і платіжки, можна зобов’язати 
іншого члена подружжя виплачувати половину цього кредиту. Ділити майно, 
придбане у кредит, теж проблематично. Наприклад, пара розлучилася і жінка 
виплачувала кредит до кінця самостійно. Опісля чоловік звертається до суду 
за розподілом цієї придбаної у кредит квартири. Суд, зважаючи на Сімейний 
кодекс, постановляє, що жінці належить ½ квартири, а інші ½ – чоловікові. Тоді 
жінка звертається до суду за стягненням коштів, які виплачувала самостійно. 
Але це новий судовий процес, новий судовий збір. І те, що чоловік не брав 
участі у погашенні кредитних зобов’язань теж треба довести. Тому обов’язково 
потрібно зберігати чеки про оплату.

Щодо проживання без реєстрації шлюбу і при цьому придбання майна 
станом до 2004 року. З 2004-го у Сімейному кодексі є ст. 74 про те, що якщо 
жінка і чоловік проживають у незареєстрованому шлюбі, то їхнє майно ділиться 
навпіл. А в Кодексі про шлюб та сім’ю, який діяв до 2004-го, такої норми не було. 
Тому, якщо майно придбане до 2004 року, шансів на його розподіл небагато. 
Адже суди посилаються на Кодекс про шлюб та сім’ю і залишають майно у того 
з подружжя, на кого воно було зареєстроване. І хоча рішення Європейського 
суду з прав людини зазначають те, що життя змінюється, ми живемо в динаміці, 
змінюється законодавство, і навіть Конвенція розглядається судами при ухва-
ленні рішень в динаміці. Можливо, так само статті 6, 13, 14 застосовувалися 
Конвенцією раніше певним чином, але тут, наприклад, в 2018 році суд обґрун-
товує, чому зараз ми маємо її застосовувати з огляду на життя. У ситуації, коли 
майно придбане у незареєстрованому шлюбі до 2004 року, судам все-таки 
треба звертати увагу на те, що майно придбане, але подружжя продовжувало 
проживати, вкладати кошти. І брати до уваги, що життя змінюється, змінюється 
законодавство. Також тепер у Цивільному процесуальному кодексі прописано 
право про справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві. Адже чи 
може бути законним несправедливе рішення? На жаль, іноді домогтися спра-
ведливості дуже складно. Тому, якщо ваше житло придбане до 2004 року, підіть 
разом з чоловіком до нотаріуса і переоформіть майно у частках. І будете спати 
спокійно. Адже ситуації складаються різні. Якщо чоловік, наприклад, пішов з 
життя, а у жінки стосунки з його родичами були погані, то їй в суді доведеться 
доводити не тільки факт спільного проживання з певного року, але й те, що вона 
брала участь у придбанні спільного майна. Зробити це буде дуже складно, адже, 
наприклад, минуло багато часу, свідки – обмежений доказ. Тому проблема 
поділу майна для жінки може виникнути не тільки при розлученні з чоловіком, 
але і з його родичами. Тому завжди краще оформляти у частці. Після розлу-
чення жінки настільки виснажені емоційно, що, аби пройти судовий процес, 
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їм просто не вистачає сил. Якщо є можливість поділити майно добровільно, 
то знаходьте спільну мову і не йдіть до суду. Якщо ж так не вдається, то жінка 
має бути налаштована на справжній так званий бій. Для жінки це дуже важко 
психологічно – вона не тільки залишилась без чоловіка, без доходу (якщо вона 
не працювала), на її плечах діти.

Лариса Денисенко: І ти відчуваєш, як це несправедливо, це принизливий 
процес. І думаєш, якщо жили разом, то і поділити все можна навпіл. А вихо-
дить – все не так.

Олена Куц: У конфліктних ситуаціях деякі люди проявляють себе з дуже 
негативного боку. Ми говоримо просто про поділ майна, а по регіонах також 
маємо складну ситуацію з насильством в сім’ї. І тут йдеться навіть не про фізичне 
насильство, а про психологічне. Особливо це стосується монопрофільних міст, 
де є тільки великі фабрики, де працюють чоловіки, а жінки вдома. І чоловіки 
їх залякують, мовляв, ти нікуди не підеш, доходів у тебе немає, майно оформлене 
на мене. Психологічний тиск. Тому потрібно не соромитися наполягати на двох 
рахунках, пам’ятати про докази і оформлювати житло у частках.

Лариса Денисенко: Стосовно порад нотаріуса, які, посилаючись на закон, 
кажуть, мовляв, не хвилюйтеся, майно поділиться навпіл в разі чого. Які аргу-
менти підбирати і як наполягати на тому, аби оформлювати долі?

Оксана Куц: Нотаріус працює над тими питаннями, з якими ви до нього 
приходите. Тому потрібно чітко говорити про оформлення частки власності. 
Нотаріус не має права відмовляти. Нещодавно говорила з одним молодим 
викладачем щодо правової обізнаності жінок та чоловіків. У нас розгорну-
лася жвава дискусія: я говорила про те, що дітей потрібно зі школи навчати 
якихось елементарних знань щодо сімейного життя, спілкування з державою. 
Мій опонент казав, що треба вчити дітей звертатися до фахівців. Усі юристами 
не будуть. Тобто, як нам радять не займатися самолікуванням, а йти до лікаря, 
так само потрібно змалку вчити людей ходити до нотаріусів і вирішувати 
питання з юристами.

Лариса Денисенко: Чи варто зберігати чеки від подарунків?
Оксана Куц: Так, зберігати чеки потрібно, або можна буде взяти роздру-

ківку з банку про розрахунок з кредитної картки, наприклад. Не тому, що ви 
не довіряєте чи готуєтеся до розподілу майна: свідоцтва про будь-які вагомі 
подарунки мають зберігатися. Люди не звикли так робити, але потрібно мати 
силу зберігати такі докази.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. Нагадую, що гостею «Гену 
справедливості» була адвокатка Оксана Куц. Ми говорили про розподіл май-
на – з чим можна зіткнутися під час перебування у шлюбі і потім, коли шлюб 
розпався. Почувайтеся захищеними і будьте сильними!
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Здоров’я жінки крізь призму медреформи
8 серпня 2018 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів і слухачок «Гро-
мадського радіо». Це «Ген справедливості», з вами Лариса 
Денисенко. Ми продовжуємо говорити про питання доступу 
до правосуддя, безоплатну правову допомогу, загалом 
наш цикл присвячений правам жінок у будь-якій сфері. І 
сьогодні в нас цікава сфера – це сфера медичних послуг, 
медичної допомоги. Моя гостя – Оксана Сивак, голова 
правління громадської організації «Медичний проектний 
центр», лікарка-акушерка, колишня заступниця виконуючої 
обов’язки міністерки охорони здоров’я Уляни Супрун. Вітаю, 

пані Оксано! Про що важливо знати кожній слухачці?
Оксана Сивак: У медицині на рівні надання медичної допомоги – ґендерна 

рівність. Якщо викликають швидку допомогу, вона виїжджає як до чоловіка, так і 
до жінки. Для лікаря все одно, кому надавати медичну допомогу.

Лариса Денисенко: Соцмережами Північної Америки пройшлися такі 
дописи, і справді були обговорення стосовно того, що фіксувалися випадки, 
коли швидка допомога скептично ставилася до викликів саме жінок. І говорила, 
мовляв, заспокойтеся, все у вас і так минеться, це у вас паніка, істерика. Декілька 
випадків обговорювалися саме стосовно дискримінуючого чинника. На виклики 
чоловіків – без подібних застережень. У нас подібних речей не відстежується?

Оксана Сивак: Не відстежується, але не відстежується скарг. Можливо, жінка 
більш емоційна, і диспетчеру потрібно більше часу, щоб з’ясувати ситуацію. Але 
так само це можуть робити і чоловіки. Тому в нас подібного не помічено, думаю, 
що такого немає. Звичайно, що є людський фактор.

Лариса Денисенко: Що змінилося у доступі до медичних послуг? Багато 
людей сприймають медреформу панічно, абстрактно і ніхто, насправді, здебіль-
шого не заглиблюється в те, що що відбувається.

Оксана Сивак: Люди завжди бояться нового і невідомого, тому така реак-
ція – виправдана. Станом на сьогодні реформа зачіпає лише первинну медичну 
допомогу. Тобто, на рівні сімейного лікаря, педіатра. Мета реформи – наблизити 
лікаря до пацієнта. Кожна людина, у даному випадку – жінка, має знати свого лікаря. 
Де він перебуває, як і куди до нього телефонувати, щоб звернутися по допомогу. 
Якщо раніше лікаря обирали за принципом прописки, то тепер жінка має право 
мати того лікаря, якого хоче. Близько біля дому чи в іншому місці – не має значення. 
Щоб мати свого лікаря, з ним потрібно підписати декларацію. Це зафіксує, що жінка 
хоче отримувати допомогу саме від нього. Тоді гроші від Національної агенції здо-
ров’я1 за надані медичні послуги підуть саме цьому лікарю. Якщо людина не має 
на прикметі лікаря, то раджу запитати у друзів, знайомих чи обрати найближчий 
до свого місця проживання медзаклад і вже там поцікавитися щодо лікаря. Людина 
має право змінити лікаря, якщо є така потреба. До 2020 року кожен громадянин 

1 Тут і далі в інтерв’ю мається на увазі Національна служба здоров’я України.
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та громадянка України мають обрати собі лікаря. Поки не обрали, допомога, звісно, 
все одно надаватиметься – і тим, в кого є декларація, і тим, в кого її немає.

Лариса Денисенко: Які послуги будуть безоплатними, а за що доведеться 
платити?

Оксана Сивак: Реформа ще в процесі, ще йде визначення вартості послуг. 
За тими нормами, які вже готові, говоримо про те, що за наказом Міністерства 
охорони здоров’я, первинна медична допомога буде надаватися безкоштовно. 
Це стосуватиметься профілактичних оглядів, деяких аналізів і візитів пацієнта. 
Якщо потрібен інший спеціаліст, то сімейний лікар має направити на другий рівень 
медичної допомоги.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про роботу лікаря з дитиною, то часто 
просять, щоб з дитиною йшла мама. І не зовсім розуміють, коли приходить тато. І 
навіть, коли приходяться обидва з батьків, то все одно із питаннями звертаються 
до мами. Чому тиражується таке ставлення? Чи працює система з тим, аби ґендерно 
корегувати поведінку лікарів та лікарок: що тато теж має право знати, і до нього 
варто звертатися так само.

Оксана Сивак: Так склалося історично, але це змінюється. Більше це залежить, 
мабуть, від стосунків у сім’ї і довіри до чоловіків. Зараз жінки дуже активні, багато 
працюють, тому відповідальність лягає і на плечі чоловіків. Це не можна змінити 
на законодавчому рівні, адже це обов’язки обох батьків. Тому тут все залежить 
від ставлення у сім’ї.

Лариса Денисенко: Коли людина потрапляє до лікарні, то про що вона 
має право запитувати, які відповіді має право почути, і яку інформацію стосовно 
пацієнтки лікар або лікарка не мають права розголошувати?

Оксана Сивак: Пацієнтка має право знати про своє здоров’я усе, що вважає 
за потрібне. При надходженні до лікарні потрібно підписувати інформовану згоду2, 
доти лікар не має права нічого робити. У цій згоді прописано усе, на що має право 
пацієнтка. Інформацію про стан пацієнтки з її дозволу можуть отримувати рідні. 
Ні по телефону, ні люди з вулиці, які не мають письмової згоди, не мають права 
отримувати цю інформацію. Часто пацієнти не знають своїх прав або бояться. І, 
на жаль, інколи лікарі зловживають цим і не розказують всієї інформації. Лікар 
зобов’язаний сказати кожному пацієнту та кожній пацієнтці діагноз, курс лікуван-
ня, передбачувані можливі результати. Він має пояснити кожну процедуру, яку 
проводить і кожні ліки, які призначає.

Лариса Денисенко: Ви зачепили дуже важливу тему – прохання пояснити 
діагноз, прохання пояснити схему лікування. Коли і в який спосіб треба давати 
зрозуміти лікарю чи лікарці, що, мовляв, людина не зовсім зрозуміла, щоб пояс-
нили про препарат. Чи, наприклад, є три схеми лікування, щоб пояснили можливі 
наслідки кожної. І чи зобов’язані лікарі це пояснювати?

Оксана Сивак: Лікар зобов’язаний пояснити все від початку до кінця і пере-
конатися, що пацієнтка зрозуміла. При важких діагнозах часто лікарі розраховують 
на підтримку родичів пацієнтів. Звісно, до цього готують в інститутах, але все одно 
інформацію потрібно вміти доносити. Її можна повідомити по-різному. За новими 
правилами, сімейний лікар буде мати до 2000 пацієнтів і повинен їх знати. У цьому 

2 Йдеться про інформовану добровільну згоду пацієнта на проведення діагностики, лікування та на про-
ведення операції та знеболення, форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я від 14 
лютого 2012 р. № 110 (зі змінами). 
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і одна з цілей реформи: аби пацієнт і лікар розуміли одне одного і довіряли одне 
одному. Лікар зобов’язаний переконатися, що пацієнт зрозумів усе, що йому тре-
ба знати. На вторинному і третинному рівні лікар рідше бачить пацієнта, але, як 
правило, лікарі – досить непогані психологи і досить часто, працюючи з пацієнтом, 
розуміють, як донести потрібну інформацію.

Лариса Денисенко: Чи можемо ми просити, аби усі знімки, результати аналізів 
і таке інше нам скидали, наприклад, на флешку?

Оксана Сивак: Так, звісно. Адже це ваші персональні дані. Лікарі часто роблять 
копії і в своїх історіях хвороби, які вони залишають в лікарнях, а оригінали віддають 
пацієнтам.

Лариса Денисенко: Що означає термін «лікарська таємниця»?
Оксана Сивак: Це – вся інформація про стан пацієнта, яка може бути доступ-

на лише тому медперсоналу, який працює з конкретною людиною. Ці відомості 
не передаються третім (не долученим до лікуванням) особам та іншим недотичним 
людям.

Лариса Денисенко: Якщо все ж цю таємницю розкривають, то як і де оскар-
жувати подібні дії лікаря?

Оксана Сивак: Як правило, це – позов до суду. Спочатку треба поговорити 
із самим лікарем. Потім, якщо ситуація не розв’язується у межах лікарні, потрібно 
розглядати її на наявність злочину. Коли Національна агенція здоров’я запрацює, 
то скаргами буде займатися саме вона. У тому разі, якщо вимагають гроші за послу-
гу, яка оплачується Агенцією, треба писати скаргу до неї.

Лариса Денисенко: Якщо пропонують ліки, які є, очевидно, дорожчими, ніж 
подібні з тією самою діючою речовиною, то що робити?

Оксана Сивак: Лікар має право призначити препарат за діючою речовиною. 
За програмою «Доступні ліки» за трьома захворюваннями, де вибрані найдешевші 
ліки, які використовуються. Там можна обирати препарати саме за діючою речо-
виною. Часто пацієнти просять призначати ліки не українського чи індійського 
виробника, а іншого. Але лікар має переконатися, що потрібна діюча речовина 
збережена. У разі, якщо пацієнт хоче придбати ліки дорожчі, ніж ті, що містяться 
у списку «Доступних ліків», то він може доплатити різницю.

Лариса Денисенко: Щодо ставлення лікарів та лікарок до свої пацієнток. 
Наскільки поширеним є явище упередженої поведінки і як йому можна протидіяти?

Оксана Сивак: Про рівень лікарні говорить рівень лікарів. Зараз уже, особли-
во в приватних лікарнях, існує багато тренінгів про те, як правильно поводитися з 
пацієнтами. І ви самі часто бачите різницю між державною лікарнею і приватною, 
хоча часто там працюють ті самі лікарі.

Лариса Денисенко: Мене це вражає. Хоча буває, що з хамською поведінкою 
стикаєшся і у приватній лікарні. Між іншим, чоловіки менше із цим стикаються. Це 
типово жіночий підхід і часто травмує жінка-лікарка.

Оксана Сивак: Завдання лікаря – лікувати. Він не має права давати поради, 
які не стосуються здоров’я жінки, а стосуються способу поведінки, життя тощо. 
Жінки мають відстоювати свої права і зупиняти некоректну поведінку. Якщо цього 
зробити неможливо на візиті, то треба йти до керівництва і писати скаргу. Інакше 
воно не працює.
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Лариса Денисенко: Нещодавно ми з колежанками обговорювали якраз такі 
випадки. Вони мають надмірну, за загальноприйнятими нормами, вагу, і лікарі, 
незалежно від того, з якою медичною проблемою вони звертаються, починають 
розмову зі слів: «Але ж вам потрібно знизити вагу». Чи наприклад, іншій моїй 
колежанці говорили: «Як ви збираєтеся народжувати із вагою 45 кг. Ви що, не їсте?»

Оксана Сивак: Це знову ж таки, подача інформації. Лікар зобов’яза-
ний звернути увагу пацієнта, якщо він бачить, що ця проблема є загрозою 
для здоров’я пацієнта. Але все залежить від того, як подати інформацію. Медици-
на – для пацієнта і навколо пацієнта. Треба намагатися переводити увагу на себе 
і ставити ті питання, які вас цікавлять. Не терпіть хамство. Керівництво самих 
лікарень має проводити тренінги етичності та деонтології – те, що, на жаль, не завж-
ди у нас працює. Хороших лікарів багато. Але часто і вони, буває, розмовляють 
по-хамськи. Тому не треба терпіти, а треба боротися за свої права. Чомусь у паці-
єнток буває іноді страх, що якщо вони будуть щось заперечувати чи ставити багато 
питань, то, можливо, лікар зробить щось не так. Якщо є такий страх, то потрібно 
змінити лікаря. Професійний лікар ніколи не зробить того, чого робити не потрібно, 
незалежно від того, скільки він отримує грошей і чи отримує взагалі, чи подоба-
ється йому пацієнт, чи ні. Поведінка пацієнтів не впливає на професійність лікаря.

Лариса Денисенко: Щодо приватного простору дитини-дівчинки та педі-
атра-чоловіка: наскільки мама має бути присутньою при огляді? Як пояснити 
дитині, що лікар має право оглядати, а якщо щось лякає чи напружує, то дитина 
має право говорити про це?

Оксана Сивак: Діти часто бояться лікарів. Важливо, щоб батьки з цим пра-
цювали і розповідали, що лікарі – це не страшно і не боляче. Якщо мама відчуває 
дискомфорт, що у її дівчинки педіатром є чоловік, то, можливо, треба знайти іншу 
лікарку. Не тому, що лікар поганий, а тому, що для дитини це дискомфорт. Якщо 
дитині важко, то треба спробувати піти до іншої лікарки. Це у випадку неекстре-
ної ситуації. Але те, що стосується вибору сімейного лікаря, тут має бути довіра. 
Не треба силувати дитину.

Лариса Денисенко: Наскільки поширеним є явище сексуального домагання 
з боку лікарів до клієнтів та, зокрема, клієнток? Чи така статистика не ведеться і 
судових рішень дуже мало?

Оксана Сивак: У медицині не зустрічала такої статистики. У моєму полого-
вому будинку таких скарг також не було. Щоб це краще розуміти, варто дивитися 
реєстри судових позовів.

Лариса Денисенко: Наскільки важливим є вакцинування і чи існують 
спеціальні вакцини, зокрема, для дівчаток? Чи вони усі спільного характеру? 
Що потрібно знати, аби не боятися цих процедур?

Оксана Сивак: Знати потрібно таке: вакцинація є обов’язковою. За здо-
ров’я своїх дітей відповідають батьки, і вони мають захищати їх від хвороби. 
Вакцинація придумана саме для цього. На жаль, за статистикою МОЗу, в Україні 
зараз 50 % дітей є невакцинованими. Страшно бачити летальні випадки дітей 
від кору чи дифтерії, правцю. Станом на сьогодні є 10 обов’язкових однакових 
для хлопчиків та дівчаток щеплень. І їхня вартість покривається державою. Був 
період, коли проводили антивакцинальну кампанію. Треба звертати увагу на те, як 
живе Європа, цивілізовані країни – вони вакцинують своїх дітей. Якщо виникають 
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питання щодо якості вакцин в Україні, то усі закуплені Україною вакцини прек-
валіфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я, тобто, вони безпечні 
та ефективні. Існують і вакцини, які не є обов’язковими у календарі щеплень, 
але їх щеплення можна робити за бажаннями батьків. Для дівчаток це особливо 
стосується папіломавірусу. Чому у нас лише 10 вакцин? Все залежить від кількості 
грошей у бюджеті. Та й аби ввести нові вакцини, ми маємо гарантувати, що покри-
ємо вартість принаймні цих 10.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про відповідальність лікаря чи лікарки, 
але не стосовно лікарської помилки, а стосовно розголошення персональних 
даних, неетичної поведінки. Вона існує?

Оксана Сивак: Зараз у нас все працює на рівні скарг: до головного лікаря, 
до департаменту (міського, обласного), до суду тощо. Думаю, з часом МОЗ введе 
лікарське самоврядування, коли лікаря судитимуть лікарі. Тобто, така професійна 
організація, члени якої, лікарі, визначатимуть, була помилка чи ні, і у випадку 
помилки лікар може бути позбавлений ліцензії і лікарської практики. У нас, на жаль, 
такого немає. Ситуація доходить все одно до кримінальної справи, і вже в суді 
вирішується наявність провини лікаря.

Лариса Денисенко: Чи може людина претендувати на відшкодування 
моральних та матеріальних збитків?

Оксана Сивак: Звичайно. Все залежить від ситуації, адвоката, але боротися 
за свої права треба. Поки лікарні є комунальними, то позиватися можна лише 
до лікарні, адже у них колективна відповідальність. У нас немає такого порядку, 
щоб подавати позов на конкретного лікаря. Ви можете подавати позов лише 
на сам заклад.

Лариса Денисенко: Існує статистика щодо того, хто частіше звертається 
до лікарів: чоловіки чи жінки, дівчатка чи хлопчики?

Оксана Сивак: Звісно, такі дані є. Але я зараз, на жаль, не готова їх назвати, 
бо не володію такою інформацією.

Лариса Денисенко: А як щодо таких висловів, мовляв, хвороба серця – це 
«чоловіча» хвороба, а «жіноча» – нерви.

Оксана Сивак: Це залежить від способу життя. Але загалом на сьогодні 
українці живуть на 10-15 років менше, ніж європейці. А наші чоловіки живуть 
менше, ніж жінки.

Лариса Денисенко: Так було завжди? Якщо простежити динаміку?
Оксана Сивак: Це чомусь стосується пострадянських країн. У Європі такої 

різниці немає, однаково довго живуть і чоловіки, і жінки. Серйозним фактором є 
алкоголь і паління. Велика кількість хвороб «помолодшала». Якщо раніше люди-
на не доживала до онкології, то зараз онкологія доживає до людей, і однаково 
до чоловіків і до жінок. Взагалі, раджу усім слухачкам та читачкам дбати про своє 
здоров’я. Лікар може допомогти, підказати, підлікувати. Але профілактика завжди 
краща, ніж лікування.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. Нагадую: гостею «Гена справедли-
вості» була Оксана Сивак – голова правління громадської організації «Медичний 
проектний центр», лікарка-акушерка, колишня заступниця виконуючої обов’язки 
міністерки охорони здоров’я Уляни Супрун. Почувайтеся здоровими і захищени-
ми, займайтеся профілактикою і ходьбою!
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Літня школа для жінок-юристок: протидія дискримінації 
та домашньому насильству
15 серпня 2018 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів і слухачок «Гро-
мадського радіо». Це «Ген справедливості», з вами Лариса 
Денисенко. Ми продовжуємо говорити про доступ до 
правової інформації, доступ до правосуддя і про пра-
ва людини. Сьогодні ми будемо говорити з майбутніми 
представницями юридичної професії. Я вітаю в студії 
Анну Коваль і Олександру Фаркош. Ви нещодавно були 
учасницями правопросвітницького ґендерно чутливого 
курсу Літньої школи ЮрФем для студенток-юристок, яка 
відбулася вперше. Наскільки ґендерно чутливим людьми 

ви були досі? І чому вас зацікавила ця тема?
Олександра Фаркош: Я завжди була ґендерно чутливою, і з приходом 

у цю школу ще більше зрозуміла, наскільки важливою є ця тема. Можна було 
комунікувати з різними дівчатами саме щодо проблеми насильства. Коли 
ти чуєш історії, які лунають просто від кожної, то це ще більше тебе мотивує 
працювати над такою проблемою, усвідомлювати її важливість.

Лариса Денисенко: А загалом в університеті про це говорять?
Анна Коваль: Я, мабуть, стала ґендерно чутливою після прочитання одного 

тексту в журналі Cosmopolitаn. Зокрема, один з меседжів був таким, що, мов-
ляв, якщо ви читаєте цю статтю, то ви вже феміністка. Тобто, ви вважаєте, що 
маєте рівні з чоловіками права, хочете бути самостійними та незалежними. В 
університеті ми маємо спеціальний, вибірковий, додатковий курс про ґендерні 
ролі та про дітей. Це те, про що ми говорили у Літній школі – що жінки і діти 
«йдуть» разом. У нас був такий жарт – «ґендерні діти».

Лариса Денисенко: Багато слухачів та слухачок ходять на цей курс?
Анна Коваль: Настільки багато, що я навіть не могла вже на нього записатися.
Олександра Фаркош: З подібного у нас був лише курс про права людини, 

мені пощастило його прослухати. Говорили там про ґендер, ЛГБТ. Я переходжу 
на третій курс, і з вересня я могла би стати також слухачкою ґендерних студій, 
проте, коли запитала викладачок та викладачів, чи реально туди потрапити, 
вони відповіли, що зазвичай є недобір, бо студенти та студентки не цікавляться 
цими темами, тому потрапити туди неможливо. На семінарах та лекціях ці 
питання майже не піднімаються, і тому для мене важлива неформальна освіта, 
якою була Літня школа.

Лариса Денисенко: Ваші викладачі та викладачки послуговуються ґендер-
но збалансованою та врівноваженою лексикою у спілкуванні з вами? Цьому 
приділяється увага? Не буває такого, що вам говорять, мовляв, завершиш 
юридичний, підеш займатися цивілістикою, тому що вийдеш заміж, народиш. 
Дуже багато фізіологічних причин, які не дозволяють розвиватися в професії 
як належить. Чи цього стало менше? І чи відчуваєте ви (і взагалі студентство) 
в собі силу, аби давати цьому опір і робити зауваження?



Ген справедливості

582

Анна Коваль: Я навчаюся у Києво-Могилянській академії. На юридич-
ному факультеті у нас немає установки, що жінки меншовартісні. Фемінітиви 
не вживаються, але до цього йде. Наприклад, на факультеті соціології усі так 
розмовляють з першого курсу, чоловіки також. На курсі української мови за 
професійним спрямуванням нас також вчили послуговуватися у своїй мові 
фемінітивами. Щодо перспектив також ніяких утисків немає, і на нашому 
факультеті я бачу рівність.

Лариса Денисенко: Чи бувають випадки сексизму, сексуальних домагань?
Анна Коваль: Був випадок, коли один з викладачів дозволив собі у фейсбуці 

прокоментувати: «Гарненькі студентки, у спідницях» – це був максимум. Але й 
він викликав миттєву реакцію – наступного дня на плацу зібралася акція. Тобто 
найдрібніші випадки присікаються одразу.

Лариса Денисенко: Це при тому, що людина може помилково вважати, 
що це достатньо компліментарно звучить. Проблема в тому, що мало хто це 
розрізняє.

Олександра Фаркош: Я навчаюся в Національному юридичному уні-
верситеті імені Ярослава Мудрого. Про фемінітиви у нас не йдеться, їх ніхто 
не використовує. Пояснюю собі це тим, що, по-перше, це – Харків, місто, яке 
однозначно більш консервативне, ніж Київ. Щодо випадків домагань та тонких 
натяків на щось подібне, переконана, що вони були, просто не набули розголосу. 

Лариса Денисенко: Чому емпатія, сприйняття рівності та усвідомлення 
своєї правозахисної функції навіть у юристів та юристок перебуває в залежності 
від стереотипів?

Анна Коваль: У нас факультет правничий, не юридичний. І нам завжди 
казали, що ми маємо орієнтуватися конкретно на права людини. Гадаю, що 
немає чутливості, бо для цього потрібно займатися самоосвітою, отримувати 
додаткову освіту. Доки ми живемо у світі, де панують стереотипи, то маємо 
самостійно дізнаватися про усі ці вами перераховані речі. 

Олександра Фаркош: Це, мабуть, через недостатню кількість інформації 
про ґендерні питання у самих навчальних закладах. Тому люди не можуть 
критично дивитися та переосмислювати стереотипи. 

Лариса Денисенко: Що таке фемінізм для вас? 
Анна Коваль: Для мене це жіночий рух за рівні права з чоловіками. Це про 

свободу, про право вибору, чого б це не стосувалося – зовнішнього вигляду, 
професії, особистих відносин.

Лариса Денисенко: Чомусь у нашій країні багато хто фемінізмом вважає 
правила поведінки, етикету. Тобто, що фемінізм забороняє жінці допускати те, 
аби їй притримували двері, носили валізи. Інший дискурс – це агресивність 
феміністок, що нібито вони – переважно злі люди, які невідомо за що борють-
ся, що переважно вони гомосексуальної орієнтації і взагалі не дуже люб’язні. 
Звідки такі стереотипи в головах часто навіть молодих людей? 

Анна Коваль: Що стосується визначення феміністок як агресивних людей, 
то в мене було так само і у моїх батьків. З 2008 року фемінізм у нас почав асо-
ціюватися з рухом Femen1. Їхня провокативна і подекуди агресивна поведінка 
лише сприяла укоріненню стереотипів, і люди стали думати, що фемінізм 

1  Детальніше про організацію тут: https://femen.org/
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дорівнює Femen. І тому, коли я йшла на перші акції, то мене запитували: «Йдеш 
груди показувати?». Але я пояснювала своїм близьким, чому і за що я туди 
йду, і вони ставали чутливішими до цієї теми. Що стосується етикету, на мою 
думку, не хочуть, аби їм притримували двері, не радикальні феміністки. Це 
просто адекватна реакція на те, що чоловіки вважають, що якщо ми не можемо 
притримати собі двері, то вони не будуть поважати наші права та наш вибір. 
То краще демонструвати те, що ми можемо самі це зробити і ми робимо це. 

Лариса Денисенко: Етикет до фемінізму та рівноправ’я, на мій погляд, не 
має жодного стосунку. 

Олександра Фаркош: Цей традиційний етикет я пов’язую з існуванням 
конструкції про слабку жінку. Мовляв, жінка не може відкрити собі двері, 
вийти з ліфту не першою. Це ще одне підтвердження, що жінка нібито має 
бути слабшою, аби на кожному кроці вона розуміла, що вона слабша. Якщо 
говорити про Femen, то, як на мене, це єдиний спосіб звернути увагу людей 
на проблему. Тому я їх підтримую. Але як пояснити людям, що це єдиний шлях 
до того, щоб щось зробити, – я не знаю. 

Лариса Денисенко: Їхня діяльність є певною мірою імпрезою, перфомансом. 
Люди часто плутають візуальне мистецтво з сутністю. Багато хто зараз підіймає 
тему домашнього насильства, навіть глянцеві журнали. Тема ніби назовні, її 
підтримують медіа. На вашу думку, у чому проблема такого довгого замовчу-
вання цієї проблематики? Чи допоможе крик про цю проблему її вирішити? 

Олександра Фаркош: Людину буває складно вирвати з кола насилля. 
Вона вже має синдром жертви і не розуміє, що і як їй далі робити. Жінки часто 
думають, що у них немає вибору: квартира на чоловікові, більшість прибутку 
приносить чоловік, є діти.

Анна Коваль: Усе починається з дитинства. Коли нас б’ють портфелем по 
голові, хапають за коси, а люди на це говорять: «Ти йому подобаєшся». З цього 
і виростає поняття «б’є, значить любить». Перш за все, потрібно прибирати ці 
стереотипи і розуміти, що коли людина б’є, то їй подобається бити, а не любити. 
Потрібно говорити про те, що коли жінка потерпає від насильства, то вона не 
повинна зберігати шлюб заради дітей. Бо їм це шкодить не менше, ніж самій жінці. 

Лариса Денисенко: Буває, коли людина все ж заговорює про насильство, 
то це не сприймається навіть людьми з найближчого кола. Кажуть: «Чого ж 
ти взагалі за нього пішла?», «Чого ти стільки жила і мовчала?» Усі ці питання 
провокують, аби людина повернулася в ту ж саму мушлю. Як думаєте, яка 
соціальна роль юристів і юристок у вирішенні цієї проблеми? 

Анна Коваль: Перш за все, потрібна правильна правова регламентація. 
Щоб жінки не боялися, що факт насильства не доведуть; аби була збережена 
анонімність, бо багато жінок бояться розголосу.

Лариса Денисенко: Коли правові механізми працюють, люди їх починають 
краще сприймати, розуміти, це стає більш звичним.

Олександра Фаркош: Прийняття Стамбульської конвенції2 я вважаю 
великим кроком для вирішення цієї проблеми. Саме вона найкраще регламен-
тує правозахист. Також важливою є психологічна допомога. Якщо жінка, яка 

2  Йдеться про Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству 
та боротьбу з цими явищами, до котрої приєдналася Україна, але поки що не ратифікувала.
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потерпала від домашнього насильства, точно знатиме, куди і до кого звертатися, 
то це допоможе їй вирватися з подібних ситуацій. 

Лариса Денисенко: Ратифікація Стамбульської конвенції вплине і на соці-
ально-освітню проблематику. Також вона означає впровадження спеціальних 
навчальних програм і для педагогів, і для медиків, і для соціальних працівників 
та працівниць. Коли всі обізнані, то насильство простіше зупинити. Щодо Літньої 
школи «ЮрФем»: що видалося вам корисним? Чого б ви хотіли навчитися чи 
про що почути наступного разу? 

Анна Коваль: Переосмислила деякі моменти, які, гадала, ніколи не змі-
няться. Я була задоволена програмою. Наступного разу хотіла б послухати про 
всі підняті теми детальніше. Багато важливих кейсів, але трохи замало часу.

Олександра Фаркош: Мені теж все дуже сподобалося, особливо знайом-
ство з юристками, які досягли успіху в своїй професії – це мотивує займайтися 
правозахистом у подальшому, зокрема, захистом прав жінок. Стосовно того, що 
хотілося б змінити – я згодна з Анною, що це поглиблення тем, які обговорювалися. 

Лариса Денисенко: А тематика? Які б теми ви хотіли почути?
Анна Коваль: Мабуть, тема, яка мало пояснюється – це тема контрацепти-

вів. Жінки не знають, як це використовувати. Коли проводилося дослідження 
Юнісеф, з’ясувалося, що більшість підлітків неосвічені в цьому плані.

Лариса Денисенко: Нещодавно робили програму про сексуальну освіту. 
Виявляється, що ті ж сексуальні стереотипи, що існували ще за мого дитинства, 
яке припало на 80-ті роки, існують і зараз. Мене це вразило – здавалося б, від-
критість інформації дає більше знань, а виявляється, деякі речі не можна вбити.

Олександра Фаркош: Так, я погоджуюся із темою сексуальної освіти, а 
також хотілося б почути про секс-роботу.

Лариса Денисенко: Питання комерційного сексу надзвичайно важливе. 
Воно ще і контраверсійне, тому що навіть у феміністичних рухах є різні точки 
зору стосовно цього: хтось наполягає на тому, що це має бути шведська або 
ж скандинавська модель1, хтось говорить, що Україні потрібні податки. Але 
насправді, спочатку потрібно думати про людину. Криміналізувати клієнта 
або клієнтку – це, на мій погляд, єдиний здоровий вихід із ситуації. В Україні, в 
країні, де є проблема бідності, не можна стверджувати, що податки вирішать всі 
наші проблеми. Я дякую вам за цю розмову і сподіваюся, що ми зустрінемося 
на наступній Літній (або Зимовій) школі ЮрФем. Це був «Ген справедливості», 
з вами була Лариса Денисенко. Почувайтеся захищеними!

1  Шведська (або ж скандинавська, північна, нордична) модель боротьби з проституцією – це правова 
концепція, спрямована на боротьбу з попитом як основною причиною існування проституції. Цю систему 
було запроваджено у Швеції 1999 року. Вона передбачає кримінальну відповідальність для сутенерів і 
клієнтів проституції, але звільняє від відповідальності проституйованих осіб, пропонуючи їм допомогу 
для виходу з проституції і різні види підтримки, зокрема психологічну, правову, матеріальну. Як зазначає 
дослідниця ґендерної проблематики, активістка української феміністичної спільноти Олена Зайцева у своїй 
статті «Шведська модель боротьби з проституцією: протидія, а не комфортизація», «принципова новизна 
скандинавського підходу полягає в тому, що фокус переведено на клієнтів / покупців — тих, хто всі ці роки був 
у тіні. Це і є заміна усталеного сприйняття проституції: злочинцями визнано не осіб, яких бідність і системна 
нерівність штовхають продавати своє тіло, а «замовників» — тих, хто створює попит». За даними, котрі 
наводить дослідниця у згаданій статті, окрім Швеції, скандинавський підхід імплементовано у законодавстві 
Норвегії, Ісландії, Канади, Франції, Північної Ірландії, та ще кілька країн стоять на шляху до відповідних змін 
у своєму законодавстві. Згадана стаття Олени зайцевої доступна для прочитання тут: https://genderindetail.
org.ua/season-topic/seksualnist/shvedska-model-borotbi-z-prostitutsieyu-protidiya-a-ne-komfortizatsiya-134359.
html
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Проти домашнього насильства: правова та соціальна 
допомога
21 серпня 2018 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів і слухачок «Гро-
мадського радіо». З вами «Ген справедливості» і Лариса 
Денисенко. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених 
функціонуванню системи безоплатної правової допомоги і 
доступу до правосуддя. Моя гостя – директорка Вижницького 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Людмила Мацюк. Пані Людмило, вітаю вас в студії. 
Будемо говорити про домашнє насильство – як боротися, як 
співпрацювати з різними органами, установами та організа-

ціями у цьому процесі. Постраждалі від домашнього насильства нещодавно стали 
клієнтами і клієнтками системи БПД. Розкажіть про це детальніше.

Людмила Мацюк: Загалом жінки на таку тему, як домашнє насильство, не 
звикли говорити. Але після того, як взимку цього року вступив в дію закон про 
домашнє насильство2, вже на початку лютого люди почали звертатися. Інформа-
ційна кампанія дає результати. Хоча перше звернення до нас надійшло навіть не 
від клієнтів та клієнток, а від наших партнерських організацій. Про те, що в районі 
сталося домашнє насильство. 

Лариса Денисенко: Можете детально про це розказати? Як це відбувається 
у райцентрах?

Людмила Мацюк: Оскільки у нас маленький район, то правозахисних орга-
нізацій не надто багато. Тому ми багато співпрацюємо з органами державної влади 
та органами місцевого самоврядування: Центром соціальних служб для дітей, 
сім’ї та молоді, Центром соціального забезпечення, територіальними центрами, 
Управлінням у справах дітей. Саме від них надходять такі повідомлення.

Лариса Денисенко: Тобто спочатку вони цікавляться долею дітей і потім 
розуміють, що це пов’язано з долею мами? 

Людмила Мацюк: Взагалі Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді 
тримає на контролі сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. Це та 
категорія сімей, які найчастіше перебувають у зоні ризику. 

Лариса Денисенко: Та й вони більш помітні для цих служб. Адже якщо сім’я 
стоїть на контролі і, зокрема, отримує соціальну допомогу, то відповідно, на неї і 
більше уваги звертають, і пильніше придивляються. 

Людмила Мацюк: Саме так. І щодо випадку, який стався у нас, звернулися 
представники Управління соцзахисту. Тоді жінка прийшла до лікарні по допомогу, 
її сильно побив чоловік. У цій сім’ї росте 7 дітей. Нашим центром жінці була надана 
адресна правова допомога, фахівець центру роз’яснив їй закон, яким можна 
себе захистити і вона прийняла рішення звернутися письмово щодо надання 
їй безоплатної вторинної правової допомоги. Механізму про те, яким чином її 

2  Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству» був прийнятий 7 грудня 2017 року і набрав 
чинності 7 січня 2018 року.
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оформлювати як жінку, яка постраждала від домашнього насильства  – не було. 
Ми збирали довідки з усіх усюд (поліція, акти обстеження), де б могло фіксуватися, 
що вона постраждала від домашнього насильства. 

Лариса Денисенко: Коли від Управління соцзабезпечення до вашого центру 
надходить лист з відповідним зверненням, то як починає «крутитися» правова 
машина? На що ви звертаєте увагу? Чи обов’язково миттєво зустрічатися з клієнт-
кою? І чи обов’язково такі заяви розглядаються центром? 

Людмила Мацюк: Так, у центрі вони розглядаються обов’язково. Якщо є 
зазначений номер телефона постраждалої, то спочатку спілкуємося телефоном і 
запрошуємо її приїхати до центру, якщо є така змога. Якщо ні, то виїжджаємо самі.

Лариса Денисенко: Як розвивалася історія, про яку ви розповідаєте? Часто 
жінка зверталася до лікарні? Чи знали про це сусіди, які могли б свідчити?

Людмила Мацюк: Жінка зверталася неодноразово. І це домашнє насилля 
тривало роками. Декілька років тому вона вже була готова розлучитися, та суд 
запропонував їм примирення. Народили ще декількох дітей. Та факти знущання і 
насилля з’являлися знову і знову. Останньою краплею стало те, що вона потрапила 
до лікарні. Вочевидь, вирішальним моментом стало те, як із нею спілкувалися 
соціальні працівники, фахівці Центру соціальних служб. Часто люди не знають, що 
їм робити після того, як вони звернуться із заявою про домашнє насильство. Вони 
знають, що не були захищеними досі, і ще їм дуже потрібна психологічна допомога. 

Лариса Денисенко: Як це фіксували в лікарні? Наскільки лікарі та медичний 
персонал обізнані у тому, як потрібно працювати у таких випадках? 

Людмила Мацюк: Якщо факт домашнього насильства зафіксований поліцією, 
то медичний персонал точно зацікавлений у тому, аби це далі мало продовження, 
бо розуміють, що є загроза життю і жінки, і дітей. 

Лариса Денисенко: А коли факт поліцією ще не зафіксований? 
Людмила Мацюк: Факт побиття фіксують завжди. Мені не відомі випадки, 

щоб не фіксували.
Лариса Денисенко: Як це відбувається? Медики фіксують і комусь передають 

цю інформацію? 
Людмила Мацюк: Зазвичай її передають до Центру соціальних служб1. І тоді на 

місце виїжджають представники служби. Спілкуються з сусідами, з представниками 
органів місцевого самоврядування (якщо це в селах) і відповідно складають акт 
про те, що бачили і що чули.

Лариса Денисенко: Ця історія тривала в часі. Напевно, соціальні служби три-
мали цю родину під відносним контролем. Тримали, але нічого не вирішувалося, 
допоки не надіслали листа вам. Чи намагалися вони якось втрутитися в цю ситуацію? 

Людмила Мацюк: Зазвичай такі сім’ї, такі жінки залишені з проблемою один 
на один. Їх контролюють, до них приходять, складають акти обстеження, але на 
момент, коли приходить служба, у них все добре, побоїв нема, ніхто ні на кого не 
кричить. А вже коли стаються от такі кричущі моменти, то на це не можна закривати 
очі. І ми намагаємося роз’яснювати, що вихід з такої ситуації все-таки є. 

1  Спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у 
складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, утворюється при місцевих державних 
адміністраціях та виконавчих органах місцевих рад.
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Лариса Денисенко: А як з дітьми у таких випадках? Чи опитували раніше 
соціальні служби дітей? Чи допомагають реабілітувати дітей, які, можливо, не 
зазнавали прямого насильства, але непрямого зазнавали точно? 

Людмила Мацюк: Звичайно, дітям потрібна кваліфікована допомога психологів. 
Саме цій жінці ми рекомендували звернутися до Обласного центру соціально-пси-
хологічної допомоги2. Там як з жінками, так і з дітьми працюють висококваліфіковані 
спеціалісти. І на момент, коли потерпіла опиняється в умовах, що немає куди повер-
нутися додому, в цьому центрі є можливість пожити впродовж трьох місяців. Там 
допомагають із пошуком роботи. А також надають як психологічну, так і медичну 
допомогу і матері, і дітям. 

Лариса Денисенко: Які ваші дії, коли ви зрозуміли, що людина є вашою 
клієнткою і вона сама це зрозуміла? Як далі розгортаються події? Адже насилля 
може статися ще раз. 

Людмила Мацюк: Якщо постраждала вже вирішила звернутися до центру з 
надання БВПД, то в роботу включаються адвокати, які готують позовну заяву до 
суду, аби суд виніс обмежувальний припис щодо кривдника. Наша справа була 
першою в області щодо застосування обмежувального припису, і він одразу був 
на максимальний термін – 6 місяців.

Лариса Денисенко: Вони проживали в одному будинку, чи це був будинок 
жінки? 

Людмила Мацюк: Це був будинок батьків жінки, вона є власницею, але про-
блема в тому, що чоловік все-таки там прописаний. Поки ця проблема залишається 
відкритою. На момент звернення до суду найменшій дитині не було й року. Станом 
на сьогодні їй виповнився рік. Зараз ми працюємо над їхнім розлученням і будемо 
працювати над тим, аби зняти чоловіка з реєстрації. 

Лариса Денисенко: Як взагалі поводиться кривдник в цих умовах? Чи запе-
речує він свою провину?

Людмила Мацюк: Мені складно зараз про це говорити, бо після рішення суду 
він все ще намагався повернутися і прийти додому, та дружина викликала поліцію. 
Коли поліцейські приїхали, його вже не було. Зараз його немає в Україні. Що буде, 
коли закінчиться дія припису, – поки невідомо. 

Лариса Денисенко: Чи не може зупинити суд (при продовженні дії припису) 
те, що людини немає в країні? 

Людмила Мацюк: Їх точно будуть розлучати. Та якщо з його боку будуть якісь 
прояви перешкоджання у користуванні житловим приміщенням, то все це буде 
фіксуватися. 

Лариса Денисенко: Чи не надсилає він повідомлень із погрозами? Може бути 
таке, що людина ніби не наближається до тебе, але приходить до дітей в школу, 
залякує вихователів у дитячому садочку, надсилає повідомлення із погрозами. Чи 
варто це все збирати?

Людмила Мацюк: Звісно, якщо це є, то фіксувати потрібно обов’язково. Усе 
це стане доказовою базою в суді. 

2  Заклад, що надає соціальні послуги особам, які внаслідок стихійного лиха, збройних конфліктів, насильства 
у сім’ї, торгівлі людьми або реальної загрози їх вчинення тощо перебувають у складних життєвих обставинах 
і не можуть самостійно їх подолати. Може утворюватися місцевою державною адміністрацією або органом 
місцевого самоврядування.
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Лариса Денисенко: Що ще може стати доказовою базою? Що потрібно дово-
дити у судовому порядку, аби вирішити це питання? Щоб сплачувалися аліменти, 
щоб ніхто не зазіхав на приватний простір жінки і дітей? 

Людмила Мацюк: Потрібні акти обстеження від органів місцевого самовря-
дування, покази свідків, будь-які звернення до органів поліції. І все, де могло би 
бути зазначено/що свідчило б, що постраждала зазнавала домашнього насильства.

Лариса Денисенко: Наскільки законодавство регулює забезпечення соціальної 
та психологічної реабілітації? Чи цим займаються виключно неурядові організації 
та фонди? 

Людмила Мацюк: Цим займається Центр соціально-психологічної допомоги, 
і туди можна потрапити лише за рекомендацією Соціальної служби у справах дітей, 
сім’ї та молоді. 

Лариса Денисенко: До цього центру потрібно писати заяву чи це ініціюють 
і надають рекомендацію самі співробітники та співробітниці? 

Людмила Мацюк: Самі співробітники та співробітниці, тому що такі сім’ї 
перебувають на обліку. 

Лариса Денисенко: Як це все розгортається надалі? Адже до центру можуть 
потрапити, як наприклад, в цьому випадку, десь восьмеро людей. Чи є окремі 
програми по роботі з дітьми?

Людмила Мацюк: У цих центрах допомагають з прилаштуванням дітей до 
садочків, шкіл. Жінці пропонують роботу, тобто вона не є там на повному утриманні. 
Вона не платить за комунальні послуги, але забезпечує себе. За ці три місяці, поки 
вона перебуває у центрі, вона має пройти психологічну реабілітацію.

Лариса Денисенко: Ваша клієнтка працювала раніше? 
Людмила Мацюк: Оскільки вона мати сімох дітей, то вона раніше не працювала. 
Лариса Денисенко: Тобто, тут можуть виникнути і складнощі стосовно спільно 

набутого майна. Чоловік може наполягати на тому, що жінка жодного внеску не 
зробила, тут є певні ризики.

Людмила Мацюк: Ризики є, і безпосередньо ця родина отримувала допомогу 
від держави, як багатодітна. Звісно, він може наполягти на розподілі майна.

Лариса Денисенко: А він праціює?
Людмила Мацюк: Ні.
Лариса Денисенко: Тоді це буде якийсь паритет, тому що він не зможе їй 

закинути, що вона, мовляв, нічого не робила. На ваш погляд, якою є перспектива 
продовження обмежувального припису? 

Людмила Мацюк: Якщо з боку кривдника будуть певні дії, то є перспектива, 
що дію обмежувального припису продовжать. Якщо ні, то розлучать – і все. 

Лариса Денисенко: Судове засідання з розгляду питання стосовно розірвання 
шлюбу впишеться в термін 6 місяців?

Людмила Мацюк: Судовий позов якраз готується.
Лариса Денисенко: Бажаю успіху і перемоги вашій клієнтці, людині, яка пов-

стала проти насильства. Сподіваюся, що і діти, і вона перебуватимуть у безпечному 
просторі. Нагадую слухачам і слухачкам, що в ефірі був «Ген справедливості», з вами 
була Лариса Денисенко. Гостею студїі була директорка Вижницького місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Людмила Мацюк. 
Почувайтеся захищеними!
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Ґендерно обумовлене цькування в школі: 
питання та відповіді
4 вересня 2018 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів і слухачок «Гро-
мадського радіо»! З вами «Ген справедливості» і Лариса 
Денисенко. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених 
тематиці доступу до правосуддя, правам людини, ґендерним 
питанням. Сьогодні моя гостя – ґендерна експертка, філо-
софиня, викладачка Сумського державного університету 
Юлія Савельєва. Ми будемо говорити на тему, яка цікавить 
багатьох людей в нашій країні, незалежно від того, чи є в них 
діти, чи немає – це тема булінгу1 у школі, і саме ґендерний 
аспект цієї теми. Булінг не щадить нікого, незалежно від статі, 

ґендерної ідентичності. Чи можемо ми говорити про певні ознаки і виокремлю-
вати саме ґендерний булінг?

Юлія Савельєва: Так, можемо. Дуже багато соціальних явищ, в тому числі і 
булінг, мають ґендерне забарвлення. Якщо проводити аналіз тих дітей, які страж-
дають від булінгу у школі за статевою ознакою, то відмінності таки є. По-перше, 
це відмінності у тому, від яких форм насильства страждають хлопці та дівчата. 
Дівчата частіше скаржаться на психологічні, економічні та сексуальні форми 
насильства та булінгу. Хлопці ж говорять про фізичні прояви насильства. Хлопці і 
дівчата по-різному ідентифікують насильство. І дорослі також по-різному реагують 
на цю проблему стосовно хлопців та стосовно дівчат. Вважаючи, що для хлопців 
це більш-менш прийнятно, вони часто б’ються і в такий спосіб врегульовують 
свої відносини, а дівчата більше пліткують, і це також начебто нормально. Тому 
говоримо про те, що, не беручи до уваги ось цей існуючий ґендерний аспект, 
вирішити цю проблему буде складно.

Лариса Денисенко: Поширеним є стереотип стосовно жорстокості підлітків 
і, зокрема, жорстокості дівчат. Останні резонансні булінгові події стосувалися 
того, що саме дівчата цькували своїх однокласниць. Чи дійсно це так і можна 
говорити про конкретні факти питомої жорсткості? Чи не має значення, хто може 
розпочати булінг – дівчата чи хлопці? Адже все одно він є жорстоким і прини-
жуючим людину явищем.

Юлія Савельєва: Поки що нам бракує досліджень, які б переконали, 
що булінг серед дівчат та хлопців відбувається по-різному, і що начебто дівчачі 
його прояви більш жорстокі та агресивні. Наявність в Інтернеті свідчень того, 
що у дівчат прояви булінгу не менш жорстокі або й більш жорстокі, ніж у хлопців, 
говорить не про те, що хлопці і дівчат проявляють це по-різному. А про те, що ми 
вважаємо булінг від дівчат абсолютно неприйнятним. Ми сприймаємо це як те, 
що абсолютно не може бути притаманне дівчатам. Та, водночас, це – швидше 
природна форма реакції, яка придушується, і дівчата її в собі виношують і при-
ховують, бо суспільство не очікує, що вони можуть себе так поводити. Тому коли 

1 Булінг (англ. bully – залякувати, цькувати, задирати) – прояв агресії з подальшим залякуванням особистості, 
цькування та погрози, моральне приниження.
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їх прориває, це може мати подібні зовсім неприємні прояви, ознаки. І тому вони 
й сприймаються як такі, що виходять за межі уявлень про людяне.

Лариса Денисенко: Нещодавно на телеканалі «1+1» був сюжет про дівчину, 
яка була трохи гладкенькою і це спричиняло образливе ставлення до неї. Сюжет 
був скерований на те, що вона схудла і стала привабливою для хлопців, до неї 
почали інакше ставитися. Думаю, подібні сюжети шкідливі, вони не розкривають 
тему булінгу і норми як такої, яка нав’язується стереотипами. Дівчину сором-
лять за тілесність, її об’єктивізують. Важливі речі, які варто було б проговорити, 
лишаються непроговореними. На передній план виходить об’єктивізація. На ваш 
погляд, як слід реагувати і школі, і батькам, і медіа на такі речі?

Юлія Савельєва: Якщо є бажання розкрити цю тему, то потрібно шукати 
першопричини. Бо за названим прецедентом стоїть ґендерний стереотип про те, 
що дівчина має відповідати певним стандартам. А якщо з нею щось не так, то вона 
виправдано може бути жертвою будь-яких форм насильства. Сюжети на такі 
теми мають бути просвітницькими. Треба розповідати, що підтримка такого роду 
стереотипів є неприпустимою. Цей випадок завершився добре, дівчинка схудла, 
але не завжди так завершується. Тим більше, що причина може бути не у вазі, 
а в інших проявах непривабливості, які сформувало наше суспільство. Виходить, 
що проблему не вирішили, а лише підтвердили, що це є, і виходити з неї треба 
саме таким способом, тобто намагатися за будь-яку ціну відповідати суспільним 
очікуванням про ідеали жіночності. І лише тоді ти можеш претендувати на те, 
щоб по відношенню до тебе не було ніяких форм насильства, булінгу.

Лариса Денисенко: Чи можуть ґендерному булінгу у школі сприяти типові 
стереотипи, на кшталт: хлопчик смикає тебе за косу, бо ти йому подобаєшся, і 
займає тебе тому, що ти йому подобаєшся.

Юлія Савельєва: Я згодна з тим, що так не має бути. Це з розряду приказки 
про «б’є – значить любить». Усі ці прояви уваги через різні форми насильства є 
абсолютно неприйнятними. З цим потрібно працювати і не сприймати як норму, 
що хлопці саме так проявляють свої почуття. Маємо виховувати інші форми, 
правила та принципи комунікації, яких потрібно дотримуватися у відносинах 
хлопця з дівчиною (і взагалі між хлопцями і дівчатами), які були б зрозумілими.

Лариса Денисенко: Чи може ґендерно незбалансована лексика вчителів 
та вчительок стати поштовхом або ж не зупинити насилля чи дискримінаційне 
ставлення до дівчат або до хлопців?

Юлія Савельєва: Усе, що відбувається у школі – у полі відповідальності 
вчителів та вчительок. Звідси починається розвиток різних форм насильства: з 
того як вчителі та вчительки звертаються до своїх учнів та учениць, що вважають 
припустимим у своїй поведінці та у поведінці школярів і школярок між собою. 
Саме на вчителях та вчительках відповідальність за те, чи запуститься оце так 
зване коло насильства, чи його вчасно припинять. Навіть коли це не було з подачі 
вчителя чи вчительки. На жаль, поки що педагоги та педагогині не помічають, 
що своїм не зовсім чутливим ставленням до хлопців і дівчат можуть провокувати 
форми насильства.

Лариса Денисенко: У підручниках теж досі існує багато стереотипів. Чи 
не можуть ці книжки та підручники працювати на підсвідомість і будувати таку 
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картину світу, де вони будуть відтворювати такі стереотипні моделі? Тут йдеться 
навіть не про насильство, а про дискримінацію і ретипізацію.

Юлія Савельєва: Звісно. Усе навчальне середовище, – сформоване стендами, 
правилами поведінки, навчальною літературою – впливає. Тому відповідальність 
є і на тих, хто ці підручники готує, рецензує. У підручниках приховане транслю-
вання стереотипів, бо тут вже вчителю чи вчительці важко щось змінювати – вони 
слідують програмі і не можуть переробити умови задачі. Але в той самий час 
ми бачимо, що ці процеси йдуть паралельно: ґендерна експертиза підручників 
і відповідальність педагогів, які так чи інакше або ці стереотипи формують і 
підтримують, або їх уникають і, натомість, сприяють формуванню більш пари-
тетного ставлення до хлопців і дівчат, формуванню у них саме такого підходу 
до життя – поваги до іншої статі.

Лариса Денисенко: Як і хто має пояснювати і дівчатам, і хлопцям, що таке 
безпека, особистий простір, сексуальне виховання? Як протидіяти приниженню 
(якщо таке стається)?

Юлія Савельєва: Необхідно говорити про дві важливі інституції: сім’ю і 
школу. Дуже часто точаться суперечки навколо питання, хто ж більше винний 
у тому, що діти роблять у школі. Якщо прорахувати, скільки часу на день дитина 
проводить у школі, то виявляється, що школа має вплив достатньо великий, якщо 
не сказати – більший, ніж сім’я. Питання, пов’язані з безпечним середовищем, 
мають бути наскрізною темою у школах. Часто у школах ми чуємо: «Дитина така 
прийшла з сім’ї». Так, це не можна нівелювати, але все ж за школою однозначно є 
виховний потенціал. Простіше за все викликати батьків до школи і всю провину 
перекласти на них. Діти копіюють те, що бачать, і якщо побачать ненасильницьку 
модель поведінки, якщо навіть насильницька є в сім’ї, то також можуть легко 
навчитися цьому. Тому за школою дуже великий потенціал.

Лариса Денисенко: Коли з’являється така проблема, то кому про це може 
сказати дитина? Як їй реагувати? Як реагувати школі? На якому етапі викликати 
поліцію, повідомляти батькам?

Юлія Савельєва: Кожна ситуація індивідуальна, але потрібно розрахову-
вати на те, що у дитини завжди має бути можливість звернутися до дорослого. 
Хто ця людина – чи це шкільний психолог, чи це батьки – залежить від того, 
наскільки дорослі змогли сформувати довіру і авторитет як тієї особи, до якої 
можна звернутися. Дослідження свідчать, що від початку у дітей є готовність 
розкриватися і звертатися по допомогу. І вже самі дорослі своїми діями від-
вертають у дітей подібне бажання.

Лариса Денисенко: На що треба звертати увагу і батькам, і дітям, аби 
зрозуміти, що відбувається булінг?

Юлія Савельєва: Важливо починати з розмов із дітьми про те, що саме 
вони вважають таким, що може принизити їхню людську гідність. Людина, 
не знайома з поняттям «людська гідність», із Конвенцією про права людини1, 
тим не менш, відчуває, коли до неї ставляться не так, як їй було б комфортно, чи 
не так, як ставляться до інших. Треба пояснювати, що якщо дитина відчуває 
дискомфорт, то це вже ознака того, що відбувається щось не дуже прийнятне. 
Але треба і навчити тому, аби дитина могла артикулювати цей дискомфорт: 

1  Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.
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звернутися з цим до дорослого, знати до кого звернутися, змогти розповісти. 
І щоб цей дорослий не відмахнувся від почутої проблеми, як ми часом робимо, 
вважаючи, що дитина має пройти через певні випробування, аби відстояти 
себе. Але це не той спосіб виховання, через який треба проходити.

Лариса Денисенко: У школах досі існує проблема з сексуальним вихован-
ням. Як пояснити дитині цінність приватних кордонів? Пояснити, що не потрібно 
боятися сексуальних стосунків, але треба усвідомлювати, що між залицянням 
та домаганням є різниця?

Юлія Савельєва: Дітям не вистачає сексуальної просвіти. На жаль, існує 
спротив дорослих, який не дає цій просвіті зайти у школи. Також складно 
боротися з культурою шоу-бізнесу, який несе ідеї сексуальної свободи і часом 
говорить про те, щоб залицяння сприймали як щось найбільш бажане у житті. 
Діти роблять висновки з того, що вони бачать у шоу-бізнесі: а там пропагується, 
на жаль, зовсім не цнотливий (в гарному розумінні) спосіб життя. Я маю на увазі 
(без якоїсь критики) готовність до будь-яких стосунків і одразу. Без сексуальної 
просвіти ми будемо бачити лише те, що бачимо в кліпах.

Лариса Денисенко: Досі існує багато стереотипів, пов’язаних з першим 
сексуальним досвідом, з контрацептивами. При тому, що інформації насправді 
дуже багато, діти все одно нерідко продовжують відтворювати ті моделі, які 
існували ще в моєму дитинстві. Статистика зазначає, що більшість дітей в якийсь 
спосіб знаходить в інтернеті порнографію і не вважає це негативним, а просто 
частиною усього інформаційного простору. Вирізнити безпеку, власні кордони, 
своє бажання – складно. А ми, дорослі, продовжуємо соромитися слова «секс» 
у спілкуванні зі своїми дітьми.

Юлія Савельєва: Так, проблема існує. І така доступність до контенту 
порнографії, яка існує зараз, раніше не була можливою. Був менший вплив 
і тиск на сексуальність. Поки ми зволікаємо з сексуальною освітою, інтернет 
бере гору у цих питаннях, і таким чином виховує і формує. І ми втрачаємо шанс 
щось змінити.

Лариса Денисенко: Медіація в школах здатна вирішити проблему булінгу? 
Наприклад, на початку, коли тільки виник конфлікт, хоча він ще і не переріс 
у насильство. Чи може медіація виправити цю ситуацію?

Юлія Савельєва: Те, що ці питання мають вирішуватися і в межах школи, 
силами педагогічного колективу – однозначно. На жаль, поки що не вистачає 
навичок розуміння і ведення конфлікту з боку вчителів та вчительок. І це, на жаль, 
допомагає існувати проблемі і надалі. Поширеним є стереотип, що добре тоді, 
коли взагалі немає конфліктів. Але якщо є можливість контролювати конфлікт, 
то тут буде і конструктив, і позитив. Тому ми припускаємося помилки, коли 
намагаємося повністю придушити конфлікт і, з іншого боку, коли вважаємо, 
що не можемо вирішити його своїми силами і доручаємо самим дітям домови-
тися між собою. Навичок супроводу конфлікту нам поки не вистачає. А в школі 
середовище, можна сказати, провокативне для цього в силу різних причин. Це 
також прояв нашої невихованості в цьому сенсі.

Лариса Денисенко: Дякую вам за цю розмову. Нагадую, в ефірі був «Ген 
справедливості». З нашою гостею, експерткою з ґендерних питань Юлією Саве-
льєвою, ми обговорювали питання ґендерно обумовленого цькування в школі. 
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Фахівці системи БПД допомогли одеситці зупинити 
домашнє насильство та отримати судове рішення про 
виплату аліментів на її утримання від сина-кривдника 
12 вересня 2018 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів і 
слухачок «Громадського радіо». Це «Ген спра-
ведливості», з вами Лариса Денисенко. Ми 
продовжуємо цикл програм, присвячених 
доступу до правосуддя, функціонуванню сис-
теми безоплатної правової допомоги і правам 
людини. Ми гостюємо в Одесі, і сьогодні будемо 
представляти історію юриста і клієнтки. Я вітаю 
в студії Володимира Смірнова, начальника 
відділу представництва Другого одеського 

місцевого центру з надання БВПД, і клієнтку центру, пані Любов. Ми будемо 
говорити про виплату аліментів не для дитини, як переважна більшість людей 
асоціює питання аліментів. Будемо говорити про те, що людей похилого віку 
їхнім дітям потрібно підтримувати, забезпечувати матеріально. Питання це 
нетипове. Пані Любове, чому вам довелося звернутися до центру і просити 
правової допомоги?

Любов: У мене трапилася неприємність із сином, довелося звертатися 
до міліції, але вона не допомогла. Син намагався виселити мене з будинку, 
відбирав ключі, виганяв мене на вулицю, неодноразово мене бив. Поліцейські 
приїжджали, але нічого не змінилось. Не розглядали мою справу, бо син знай-
шов спільну мову з дільничним. Запитували, чому я не можу купити квартиру 
і розійтися з сином.

Лариса Денисенко: Коли син вчиняв насильство стосовно вас, то поліція 
приїжджала на виклики?

Любов: Так, це фіксували, я знімала побої. Але нічого не вирішувалося, 
це тривало два роки.

Лариса Денисенко: Квартира у вашій спільній власності?
Любов: Квартира трикімнатна, приватизована на мене, чоловіка, дочку і 

сина. Зараз нас восьмеро там мешкає.
Лариса Денисенко: Чому він саме до вас так ставився?
Любов: Вирішив, що це його квартира. 
Лариса Денисенко: А доньку вашу, свою сестру, він не чіпав?
Любов: Із нею теж були проблеми, теж бив її кілька разів. Він вирішив, що 

мене там не повинно бути, бо невістка захотіла своїх батьків з села забрати. 
Вона йому такі умови поставила. Виходу не було, я не знала що робити. І хтось 
мені підказав звернутися до Центру. Уже на місці мені розповіли, що і як робити. 
Написала заяву, зібрала документи і процес пішов.

Лариса Денисенко: Пане Володимире, що важливо знати, якщо людина 
стикається з ситуаціями, коли її хочуть витиснути з власної оселі? На що людина 
має право?
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Володимир Смірнов: Перш за все, говоримо про те, що якщо особа 
має право власності на житло чи частку житла, то ніхто не може цього житла 
її позбавити. Зважаючи на те, що у ситуації пані Любові було ще й домашнє 
насильство, то кваліфікуємо це як ситуацію, коли людина потребує додаткової 
правової допомоги. З січня цього року постраждалі від домашнього насильства 
люди мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, їм не потрібно 
надавати додаткові документи до місцевих центрів з надання БВПД (аби така 
допомога була надана, наприклад, за критерієм малозабезпеченості, інвалід-
ності тощо). Людям за подібних обставин достатньо надати підтвердження, 
що вони зверталися до поліції. Це буде підставою для того, аби особі надали 
правову допомогу саме за цим критерієм – як постраждалій від домашнього 
насильства. І це крок назустріч людям, які від нього потерпають. Щодо пані 
Любові, то вона неодноразово зверталася до поліції, і коли вона звернулася 
до центру, було складено позов до суду, для чого спеціалісти центру зібрали 
матеріали – це зняття побоїв, результати експертизи. 

Лариса Денисенко: Давайте трохи повернемося назад. Було відкрито 
кримінальну справу? Що стало предметом судового позову?

Володимир Смірнов: Пані Любов зверталася до поліції, і було відкрито 
дві кримінальні справи. Першу експертизу провели у 2016 році, другу – у 2017. 
Я звертаю вашу увагу на час – бо другу зробили вже тоді, коли позов було 
подано. Чим швидше зроблять експертизу і знімуть побої, тим ефективнішою 
може бути надана правова допомога. 

Лариса Денисенко: Але ж поліція не реагувала.
Володимир Смірнов: Поліція зробила перші кроки, що стосується про-

ведення експертизи. Але що стосується вручення підозри, передачі справи до 
суду – цього зроблено не було.

Лариса Денисенко: Тобто, вони зупинилися на тому, що приїхали на виклик, 
зафіксували факт насильства, зробили експертизу, а далі законсервували? 

Володимир Смірнов: На підставі матеріалів з поліції ми підготували 
заяву до суду. У ній вказали, що особа зазнавала страждань і тому має право 
на відшкодування моральної шкоди. Також у позовній заяві вказували вимогу 
про стягнення аліментів на утримання пані Любові, адже син не виконував 
свій синівський обов’язок.

Лариса Денисенко: Розкажіть, будь ласка, що таке синівський обов’язок 
і як це трактується з точки зору права. Чи повинні абсолютно всі підтримувати 
своїх батьків пенсійного віку?

Володимир Смірнов: У нормах Сімейного кодексу прописано, що діти 
зобов’язані утримувати своїх батьків, якщо батьки непрацездатні. Це загальна 
норма, тому кожна ситуація індивідуальна. У нашому випадку, окрім того, що 
пані Любов є непрацездатною, вона також людина з інвалідністю, і має право 
отримувати допомогу від сина. І йдеться не лише про матеріальну допомогу. 
Це може бути допомога по господарству, по дому, оплата рахунків. Проте в 
даному випадку жодної допомоги не було.

Лариса Денисенко: З яких вимог складався позов до суду? Про що ви 
просили суд?
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Володимир Смірнов: Було дві вимоги: стягнення аліментів на утримання 
непрацездатної матері і стягнення моральної шкоди за заподіяне насильство.

Лариса Денисенко: Як формулювати вимогу стосовно того, аби матір не 
виштовхували з її ж помешкання? І як зробити так, аби відповідач таки поніс 
відповідальність? Зокрема, фінансову.

Володимир Смірнов: Допомога системи БПД людям, які постраждали 
від домашнього насильства, полягає у тому, що може бути безоплатно призна-
чений адвокат, котрий представлятиме інтереси постраждалої особи у суді. 
Першочергово людині потрібно звернутися до центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, аби адвокат, так би мовити, підштовхнув поліцію 
до виконання своїх обов’язків, щоб вона довела кримінальну справу до кінця.

Лариса Денисенко: Яка ситуація зараз? Пані Любов, ваш син припинив 
поводитися так, як це було впродовж останніх років?

Любов: Після суду він заспокоївся, рішення вплинуло на нього. Прожи-
ваємо ми наразі разом.

Лариса Денисенко: Володимире, як відбувався судовий розгляд? Яким 
є рішення суду?

Володимир Смірнов: До позовної заяви додавались документи, які під-
тверджують матеріальний стан пані Любові. Також документи, що підтверджують 
її звернення до поліції. На судове засідання викликали позивача, відповідача. 
Саме у цій справі доказів було достатньо і свідки були не потрібні. Відповідач 
на судове засідання не з’явився. Справу розглядали без нього.

Лариса Денисенко: Як відбувається судове засідання за відсутності 
відповідача? 

Володимир Смірнов: Якщо відповідач не з’являється до суду і не пові-
домляє про причину своєї неявки, то суд відбувається без нього.

Лариса Денисенко: Які ще документи мали значення для суду?
Володимир Смірнов: Документи про майновий стан, про стан здоров’я, 

копії заяв до поліції і також результати експертизи, проведеної у межах кри-
мінального провадження.

Лариса Денисенко: Суд не вимагав додаткової експертизи? Хто має 
подавати до суду результати експертизи? Поліція?

Володимир Смірнов: Представники сторони позивача – у даному випадку 
центр з надання БВПД – надавали ці документи після того, як їх отримали з поліції.

Лариса Денисенко: Поліція була присутня на судовому засіданні? 
Володими Смірнов: Це не є обов’язковим. Її представники не були присутні.
Лариса Денисенко: Як відбувається процес інформування людини про 

рішення суду? Маю на увазі саме інформування відповідача. І чи виплатив 
відповідач аліменти і відшкодування за спричинене домашнє насильство?

Володимир Смірнов: Щодо вимоги про стягнення матеріальної шкоди, то 
вона була задоволена повністю. Щодо стягнення аліментів, то суд задовольнив 
цю вимогу на 50%. Він врахував те, що не було офіційних підтверджень того, 
що відповідач працював офіційно. Якби це було так, то можна було б стягнути 
частину його заробітку. У даному випадку призначено 50% прожиткового 
мінімуму.
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Лариса Денисенко: Пані Любове, син виплачує вам цю суму після рішення 
суду?

Любов: Наразі ні, бо не працює офіційно. Побачив рішення суду і звіль-
нився з офіційної роботи. Хоча працює, але офіційно він не оформлений. До 
виконавчої служби я поки не зверталася.

Лариса Денисенко: Що робити, якщо людина не виконує своїх фінансових 
зобов’язань?

Володимир Смірнов: Якщо відповідач не виконуватиме рішення суду, то 
позивач має право звернутися із заявою до поліції щодо невиконання рішення. 
І відповідача притягнуть до кримінальної відповідальності через невиконання 
рішення суду.

Лариса Денисенко: Чим можна убезпечити себе, аби син знову не вдався 
до домашнього насильства, до погроз?

Володимир Смірнов: Якщо відповідач продовжить насильницькі дії, то 
пані Любов знову звернеться по правову допомогу, щоб отримати обмежу-
вальний припис.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. Залишається побажати, щоб 
фінансову частину своїх зобов’язань син пані Любові виконував і не вдавався до 
домашнього насильства. Нагадую, що ми гостюємо в Одесі, з нами був Володи-
мир Смірнов, начальник відділу представництва Другого одеського місцевого 
центру з надання БВПД, і його клієнтка пані Любов. Почувайтеся захищеними!
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Що робити, якщо ви зазнали сексуальних домагань?
19 вересня 2018 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів і 
слухачок «Громадського радіо». Це «Ген спра-
ведливості», з вами Лариса Денисенко. Ми 
продовжуємо цикл програм, присвячених 
доступу до правосуддя і нагадую, що цей 
цикл стосується ґендерного аспекту. Сьогодні 
в нас тема – сексуальні домагання. Я вітаю 
в нашій студії гостю – Марину Легеньку, 
юристку громадської організації «Ла Страда 
- Україна». Минулого року і цьогоріч потуж-

ним став рух #MeToo1. Багато хто, зокрема з досвідчених голлівудських зірок, 
говорив, що сексуальні домагання є поширеним явищем. Їх важко довести в 
суді, але виникали скандали та починалися судові розгляди таких справ. Це 
спонукало жінок в США та Європі не мовчати. Що з цим відбувається в Україні?

Марина Легенька: Проблема сексуальних домагань в українському суспіль-
стві є дуже гострою. Домагання відбуваються і на вулиці, і на робочому місці, і 
в громадському транспорті. Головний меседж у таких ситуаціях – не мовчати. У 
переважній більшості випадків будь-які дії можна довести і цим або зупинити їх, 
або притягнути кривдника до відповідальності. Станом на сьогодні, у нашому 
законодавстві немає статті, яка б передбачала відповідальність за сексуальні 
домагання. Разом з тим, відповідно до Закону України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», термін «сексуальні домагання 
на робочому місці» офіційно введений у законодавство, але це не стосується 
ситуацій у громадському транспорті чи на вулиці. Тому такі сексуальні дома-
гання довести складніше.

Лариса Денисенко: Сексуальні домагання вчинені на вулиці чи у громад-
ському транспорті переважно кваліфікуються як хуліганство. Якщо доходить 
до тілесних ушкоджень – то кваліфікуються як тілесні ушкодження.

Марина Легенька: Так, якщо кваліфіковано як хуліганські дії, то це – адмі-
ністративна відповідальність. Якщо завдало значних тілесних ушкоджень – то 
кримінальна. Якщо примушували вступити у статевий зв’язок, то це окрема 
стаття у Кримінальному кодексі України (ККУ). Вона дуже складна у доведенні, 
якщо немає тілесних ушкоджень. Але це не означає, що ці дії не можна довести. З 
січня 2019 року у змінах до ККУ буде стаття 153, яка так і називатиметься – «Сек-
суальне насильство». Вона передбачатиме будь-які дії сексуального характеру, 
які не пов’язані з проникненням в тіло іншої особи. До неї належатимуть усі 

1  Рух «#MeToo» розпочався восени 2017 року у США і був спрямований на те, щоб пролити світло на 
поширеність сексуальних домагань і нападів. Так, він фактично розпочався після звинувачень у сексуальних 
домаганнях відомого голівудського продюсера Харві Вайнштейна і десятків інших відомих чоловіків у Голлі-
вуді. Одразу широко розповсюдився у засобах масової інформації під хештегом #MeToo. Під цим хештегом 
мільйони людей по всьому світі почали ділитися власним досвідом як потерпілих від сексуальних домагань. 
При цьому не лише в кіноіндустрії, але й, зокрема, у бізнесі та політиці. Журнал “Time” назвав «Людиною року 
2017» рух «#MeToo». Тобто, фактично, усіх людей, які приєдналися до руху та пролили світло на масштаби 
проблеми.
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сексуальні домагання, що відбулися чи то на робочому місці, чи у громадському 
транспорті, чи на вулиці. Таким чином, сексуальні домагання криміналізують 
як сексуальне насильство.

Лариса Денисенко: Якщо повернутися до сучасної ситуації, до сексу-
альних домагань на робочому місці, то судова практика не дуже тішить. Існує 
багато позовів про захист честі, гідності і ділової репутації тих людей, яких 
звинувачували у сексуальних домаганнях саме на робочому місці. Рішення на 
підставі цих позовів є різні. Але вони часто зупиняють людей, які зазнали таких 
домагань, або їхніх адвокатів чи адвокаток, завзяття їм не завжди вистачає. Бо 
судова система не надто лояльна до проблеми, і часто виникають проблеми зі 
свідками. Як особі зрозуміти, що вже почалися сексуальні домагання на робо-
чому місці? Часто люди не можуть їх ідентифікувати. Ми не завжди розуміємо 
межі приватного кордону.

Марина Легенька: Проблема із самоідентифікацією постраждалих від 
сексуального насильства, і в тому числі від сексуальних домагань існує і стоїть 
досить гостро. Навіть сама постраждала, хоча і почувається некомфортно від 
того, що відбувається, не розуміє, що дії, які щодо неї спрямовані, неправомірні. 
Тому потрібно широко працювати із громадськістю для розуміння проблеми 
сексуальних домагань. Крім ідентифікації, також потрібно усвідомлювати таку 
річ, як критерій прийнятності. Адже те, що може бути прийнятним для однієї 
особи, може бути геть неприйнятним для іншої. Коли мова йде про сексуальні 
домагання, наприклад обговорення зовнішності, – для когось це може бути 
нормальним і неприйнятним для когось іншого. Якщо жінка попросила один 
раз: «Будь ласка, не жартуйте при мені в такий спосіб – це неприпустимо», то 
наступний подібний жарт вже кваліфікується як сексуальні домагання.

Лариса Денисенко: Якщо згадувати нещодавню історію з очільником 
кафедри хореографії в одному із закладів вищої освіти Рівного: він звільнився 
після того, як викладачка та декілька студенток заговорили про сексуальні 
домагання з його боку. Також рівненські журналісти відзняли відповідне відео. 
Історія розкрутилась бодай якось. Але з боку керівництва закладу розуміння 
складності цієї ситуації не було. Якщо подивитися інтерв’ю на цю тему, то стає 
зрозумілим, що жінки уникають говорити про це. Вони бояться бути висміяними. 
Відбувається стигматизація людини, яка вирішила не замовчувати цю проблему.

Марина Легенька: В українському суспільстві існує багато стереотипів 
щодо цього. Іноді жінка боїться, що її сім’я і чоловік дізнаються про певні дії 
з боку інших чоловіків відносно неї. І тому для себе ідентифікує це як зраду. 
Часто також говорять, що бояться про це казати, бо чоловік скаже, що вона 
сама винна у тому, що трапилось, що вона сама дозволила робити із собою 
такі речі, які не можна було дозволяти. Тут треба працювати зі свідомістю 
громадян, суспільства в цілому. Бо неусвідомлення значущості події існує і з 
боку правоохоронних органів та влади.

Лариса Денисенко: Що ви порадите жінці, яка зіткнулася із сексуальними 
домаганнями на роботі?

Марина Легенька: У першу чергу треба сказати про неприйнятність 
таких дій особі, яка вчиняє сексуальні домагання. Якщо домагання продовжу-
ються, то варто заручитися показаннями свідків (вони зазвичай є), повідомити 
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керівництво і вимагати службового розслідування. Якщо і це не допоможе, 
обов’язково звертатися до правоохоронних органів.

Лариса Денисенко: Якщо так вчиняє саме керівник або керівниця?
Марина Легенька: Найчастіше такі звернення надходять від адміні-

стративного персоналу. У такому випадку треба або одразу звертатися до 
правоохоронних органів, або до вищих інституцій компанії, якщо це дочірня 
компанія. 

Лариса Денисенко: Тобто, наприклад, якщо йдеться про управління 
фіскальної служби десь в районі, то, теоретично, можна поскаржитися далі, 
до центру.

Марина Легенька: У нас були випадки, коли постраждала особа, яка 
працює в державній інституції, скаржилася до всеукраїнського структурного 
підрозділу своєї організації і питання вирішувалося позитивно.

Лариса Денисенко: Як пояснити людям, що боятися заявляти про дома-
гання не варто? Якщо подивитися на європейську практику, ми бачимо, що там 
не бояться про це відверто заявляти. У наших судах продовжує існувати така 
тенденція, що постраждалій закидають її зовнішній вигляд, одяг чи макіяж, що 
трактується як «викличний». Людину заганяють в глухий кут, звинувачують, і 
вона починає думати, що сама винна, що це вона спровокувала сексуальні 
домагання.

Марина Легенька: Звинувачення з боку соціуму, самозвинувачення – сер-
йозні і основні аспекти у таких справах. Жінкам, які постраждали від домагань 
чи насильства, ми говоримо, що вони невинні і в будь-якому разі винуватий 
кривдник. Як би не виглядала жінка – це її вигляд, і її рішення. І це не повинно 
нікого підштовхувати до неправомірних дій відносно неї.

Лариса Денисенко: Які питання можуть лунати у судах?
Марина Легенька: Питання лунають різні. Але зараз розробляються 

навчальні курси для суддів, наприклад, стосовно розгляду справ, що стосу-
ються домашнього насильства, ґендерно обумовленого насильства. Тобто 
судді здобувають не просто процесуальні знання, а вчаться бачити проблему, 
розуміти її, осягати масштаб. З кожним роком ми виходимо на новий, вищий 
рівень стосовно неприйнятності сексуальних домагань, стосовно відповіді 
держави на це. Від січня цього року жінки та чоловіки, які постраждали від 
домашнього або ґендерно обумовленого насильства, мають право на безо-
платну вторинну правову допомогу. Тому, якщо є потреба, то завжди можна 
звернутися до центрів або бюро правової допомоги1.

Лариса Денисенко: Як людині спілкуватися з поліцією, якщо вона нава-
жилася заявити про домагання?

Марина Легенька: Усе залежить від ситуації і від рівня підготовки самих 
представників поліції, рівня ідентифікації випадку, про які заявляє особа. Але 
для початку потрібно написати заяву про вчинення неправомірних дій, де чітко 
описати усе, що відбулося. Вказати на свідків, які можуть свідчити на користь 
потерпілої. Якщо є відеозапис таких дій – надати його. Пізніше поліція буде їх 
кваліфікувати.

1  Див. адреси на сайті Координаційного центру з надання правової допомоги: http://legalaid.gov.ua/ua/
local-centres 

http://legalaid.gov.ua/ua/local-centres
http://legalaid.gov.ua/ua/local-centres
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Лариса Денисенко: Якщо хтось з поліції буде казати, що заявляти не варто 
і вони не радять цим займатися, то це можна розуміти, як тиск?

Марина Легенька: Це точно можна розглядати, як неправомірні дії поліції, 
тиск та втручання у волевиявлення постраждалої особи. З таким можна звер-
татися на гарячу лінію Нацполіції1. Для цього потрібно знати прізвище, ім’я та 
по батькові поліцейського і номер його жетона.

Лариса Денисенко: Чи передбачають сексуальні домагання чинник 
дискримінації?

Марина Легенька: Здебільшого цей чинник є. Це дискримінація за ознакою 
статі, оскільки переважно сексуальні домагання відбуваються з боку чоловіків 
щодо жінок. 94% звернень до нас надходить від жінок. Тому бачимо явний 
розподіл за статтю, і дані дії є дискримінаційними.

Лариса Денисенко: Дякую за розмову. Нагадую, ми говорили про сексуальні 
домагання. З нами була гостя, Марина Легенька, директорка департаменту 
правової і соціальної допомоги «Ла Страда - Україна». А зараз психологічний 
аспект проблеми коментує співзасновниця та заступниця голови ГО «Центр 
«Жіночі перспективи», психологиня та психотерапевтка Марта Чумало.

Марта Чумало: Сексуальні домагання – це злочин, це неправомірні дії.  
По-перше, з психологічної точки зору, потрібно довіряти своїй інтуїції. У розмові 
зі своїми доньками я завжди кажу, що потрібно вірити своїм відчуттям і довіряти 
передчуттям. Сором і те, що скажуть люди, і як я буду виглядати, це – невчасні 
роздуми і не ті, на яких варто зосереджуватися. Потрібно прислухатися до 
себе і, відчувши небезпеку, попередити ситуацію. Якщо, наприклад, ви одна з 
трьома чоловіками в купе в поїзді, попросити провідника поміняти вас з кимось 
місцями. Важливо відпрацювати реакцію крику, шуму. У стресовому стані ми 
часто завмираємо і не реагуємо на те, що відбувається. Аби попередити цю 
ситуацію, важливо відпрацювати свою реакцію. Наприклад, піти з подругою 
до лісу чи парку і покричати, попрацювати над цією реакцією. Важливо, щоб 
привернути увагу людей, які зможуть допомогти і втрутитись. Коли такі люди 
з’явилися, які солідаризувалися із постраждалою, то важливо взяти контакти 
таких осіб, щоб потім, при зверненні до правоохоронних органів, використати 
ці свічення. Якщо йдеться про довготривалий переїзд, то квитки є іменними, 
і людина, яка чинить протиправні дії, може бути ідентифікована за квитком.

1  0-800-50-02-02, у цілодобовому режимі.
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Де ховається ґендерна дискримінація: норми, практика, 
соціум
26 вересня 2018 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів і 
слухачок «Громадського радіо». Це «Ген спра-
ведливості», з вами Лариса Денисенко. Ми 
продовжуємо цикл програм, присвячених 
ґендерній рівності, доступу до правосуддя. 
Сьогодні будемо говорити на тему ґендерно 
обумовленої дискримінації. Чому і як вини-
кла ідея заохотити людей краще розуміти, 
що це? І адвокатів та адвокаток – що треба 
робити, і що радити своїм клієнткам, коли 

вони стикаються з проявами дискримінації? Мої гості – адвокатки Христина 
Кіт і Галина Федькович. Давайте поговоримо, чому виникла ідея і чому існує 
потреба у методичних рекомендаціях щодо ідентифікації випадків ґендерної 
дискримінації?

Христина Кіт: У юридичній практиці мало випадків, коли адвокати, судді, 
фахівці застосовують антидискримінаційне законодавство. 

Лариса Денисенко: Чому це так?
Христина Кіт: Юридична спільнота часто не обізнана, що воно таке взагалі 

є. Наприклад, я закінчувала університет у 2010 році, і про закон, який на той 
час вже був ухвалений (в 2006 році) – «Про забезпечення рівних прав жінок 
і чоловіків» – ми не говорили, узагалі не розглядали антидискримінаційного 
законодавства. Зараз, щоправда, вже існує багато ініціатив та ідей щодо вве-
дення відповідних правничих курсів. 

Лариса Денисенко: Можливо, посилаються на те, що всі люди і так рівні 
у своїх правах і свободах, тому не треба фокусуватися і виокремлювати цю 
тематику?

Галина Федькович: Така проблема є. Коли декілька років тому у наші гро-
мадській організації «Центр «Жіночі перспективи» ми проводили фокус-групи з 
суддями і адвокатами про те, чи є дискримінація жінок у доступі до правосуддя, 
то 80% казали: «Ні, ви що?! У нас гарантоване законодавство і взагалі немає 
жодних проблем». Юристи, адвокати, судді (різних рівнів) не знають, а тому і не 
вміють ідентифікувати факти дискримінації. Також жінки просто не ідентифікують 
це як дискримінацію, і нечасто йдуть у таких випадках по правову допомогу. На 
такі юридичні послуги немає попиту від жінок, відповідно – немає практики.

Лариса Денисенко: Соціальне сприйняття дискримінації і її правове 
визначення збігаються чи різняться?

Христина Кіт: Якщо запитати у людей «що таке дискримінація?», то більшість 
скаже, що це обмеження їхніх прав. На мою думку, суспільство до дискримінації 
більш чутливе, ніж юристи. Наприклад, коли юристи розглядають дискриміна-
ційні норми законодавства, де Кодекс законів про працю обмежує право жінки 
їздити у відрядження, якщо вона має дітей віком до 3 років, то кажуть, що це 
не обмеження, а гарантування її прав як матері. Хоча це є порушенням прав 
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людини і дискримінацією. Тому юристи менш чутливі до цього. Юристи вважають, 
що якщо це прописано у законодавстві, то вже не може бути дискримінацією. 
Хоча тут йдеться про права людини. У Європейській конвенцій з прав людини 
йдеться про вільний вибір професії та професійного розвитку, незалежно від 
сімейного стану людини. Тому треба говорити про виявлення дискримінації у 
справах, щоб, незалежно від того, хто звертається (жінка чи чоловік, чи вбачає 
людина дискримінацію по відношенню до себе, чи ні), юристи могли побачити 
її, аби захистити права людини.

Галина Федькович: Значно легше суспільство ідентифікує дискриміна-
цію за іншими ознаками: національністю, віросповіданням, станом здоров’я. 
Стосовно ґендерної дискримінації маємо багато стереотипів, які нормують 
дискримінацію і не ідентифікують її. Якщо говорити про цю заборону їздити у 
відпустку, якщо дитині до 3 років1, то одразу скажуть: «Як це так, вона покине 
дитину і поїде? Давайте захищати дитину». Незважаючи на те, що ця норма 
не дає жінці права вибирати. Дискримінаційні стереотипи впливають. Та ж 
заборона працювати жінкам вночі, навіть якщо це єдина можливість заробітку 
– також цьому приклад. Дискримінаційні закони присутні й у Сімейному кодексі 
України. Наприклад, заборона розривати шлюб, якщо дитині ще немає року, чи 
коли жінка вагітна. Отже, виходить так, що жінки, які, наприклад, потерпають 
від домашнього насильства, не можуть реалізувати цей механізм захисту, тому 
що законодавець «подумав», що жінка у вразливому стані, і не може приймати 
подібних рішень.

Лариса Денисенко: Також тут порушується принцип добровільності 
шлюбу. Незрозуміло, чому він поширюється на згоду і не поширюється на 
незгоду перебувати у шлюбі.

Христина Кіт: Цей приклад із забороною розірвання шлюбу – це про 
те, коли дискримінація існує, але її значно складніше ідентифікувати. Норми 
Сімейного кодексу України рівно застосовуються до жінок і до чоловіків, але в 
окремих ситуаціях жінки опиняються в менш вигідному становищі, ніж чоловіки, 
і, відповідно, більше зазнають порушень своїх прав.

Лариса Денисенко: Чи є формула, яку можна застосовувати, аби зрозуміти, 
що у конкретному випадку йдеться про гендерну дискримінацію? 

Христина Кіт: Так, така формула існує. Для її визначення існують два окре-
мих тести на визначення – пряма це дискримінація чи непряма. Це залежить 
від кожного окремого випадку.

Галина Федькович: При ідентифікації дискримінації потрібно, перш за 
все, з’ясувати, чи існує різниця у ставленні до осіб за однакових ситуацій. Для 
ідентифікації прямої дискримінації обов’язково повинен бути зразок для порів-
няння. Чоловік, який має дитину двох років, може їхати у відрядження, жінка 
– не може. Так й ідентифікується пряма дискримінація. Непряма дискримінація 
відбувається, коли є рівне ставлення до осіб, які перебувають у різних стано-
вищах. Яскравим прикладом такої непрямої дискримінації було встановлення 
мінімальної норми алементів – 30% прожиткового мінімуму. Це була ґендерно 

1  Йдеться про 176 статтю Кодексу законів про працю України, котра забороняє направлення жінок, які 
мають дітей віком до 3-х років, у відрядження. Навіть якщо жінка має такі можливості і бажання – на підставі 
цієї статті їй у цьому, відповідно до згаданої статті, повинно бути відмовлено.
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нейтральна норма. А проблема в тому, що 90% осіб, які звертаються до суду з 
цими позовами це – жінки.

Лариса Денисенко: Що відбувається з дискримінацією у сфері кримі-
нального права?

Христина Кіт: Що стосується категорії справ, пов’язаних із домашнім 
насильством, то в більшості кейсів домашнє насильство є дискримінацією 
жінок, бо в 95-97% від такого насильства страждають саме жінки. І держава, 
і правоохоронні органи повинні вживати ефективних заходів щодо захисту 
таких потерпілих. І розуміти, що це справи пов’язані із завданням фізичних, 
психологічних ушкоджень, що жінка знаходиться у вразливому становищі, адже 
насильство щодо неї було здійснене за відсутності свідків, у неї вдома. Тому 
коли поліція говорить, що «немає свідків – немає справи», це свідчить про те, 
що держава слідує дискримінаційним практикам і не виконує своїх обов’язків 
щодо захисту таких жінок.

Лариса Денисенко: Нещодавно я говорила зі своїми колегами з Великобри-
танії. Вони розповідали про те, що в них і досі існує в судах проблема розгляду 
справ, пов’язаних із сексуальними домаганнями і сексуальним насильством 
вдома. Тому що підіймається велика частина особистих даних будь-якої жінки 
– стосовно хвороб, стосовно вразливості, перебувала вона в депресії чи ні, 
провокувала вони чи ні. Я думала, що цього вже набагато менше в острівному 
праві2, але виявляється, що ні. Стереотипи дуже живучі. Що можна сказати про 
ситуацію в Україні?

Галина Федькович: У нас стереотипи ще більш живучі. Переважна біль-
шість справ, пов’язаних із сексуальним насильством, закривається на стадії 
досудового розгляду. Згідно з офіційною статистикою, до суду доходить лише 
50% порушених справ. І можна тільки уявити, скільки ж загалом справ, які не 
були включені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Я маю свіжий, 
нещодавній випадок, коли свекруха покусала невістку, яка тримала на руках 
тримісячну дитину, в присутності працівників поліції. Вони знімали це все на 
нагрудну камеру. І навіть за наявності відео, свідків – прокуратура не впевнена, 
чи можна таку справу передавати до суду. Що ж тоді говорити про випадки, коли 
немає відео і немає свідків, а є тільки свідчення потерпілої особи і є висновки 
судово-медичної експертизи?

Лариса Денисенко: Як долати стереотипи, говорячи про дискримінацію 
з професійною спільнотою?

Христина Кіт: З колегами і колежанками треба говорити з точки зору 
європейської практики, з позиції прав людини. Адвокати часто не хочуть 
братися за справи, пов’язані з домашнім насильством, розуміючи, що вони 
здебільшого безперспективні. Поліцейська практика почне змінюватися лише 
тоді, коли ми, юристи і юристки, адвокати та адвокатки, будемо докладати до 
цього зусиль. Коли, незважаючи на труднощі, будемо розуміти, що були пору-
шені права людини, і для цього є механізми захисту. І навіть якщо це відбере 

2  Йдеться про країни, де система права заснована на судових прецедентах. Підхід практикується в країнах 
т. зв. острівної системи. Кодексів тут не існує як таких, їх замінюють прецеденти, тобто судові рішення, винесені 
щодо конкретної справи (на противагу континентальній системі, характерною особливістю якої є опора на 
кодекси). Надалі вони використовуються як зразок у інших подібних справах. Історичною батьківщиною 
цієї системи права вважається Велика Британія та її колишні колонії.
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багато часу, ми все одно маємо доводити справу до кінця. Проводячи робочі 
зустрічі з адвокатами (перш за все, з системи безоплатної правової допомоги), 
ми говоримо про те, що це стратегічні справи. Асоціації жінок-юристок України 
«Юрфем» вдалося провести 5 таких робочих груп. У них взяли участь більше 
ніж 100 адвокатів. Ми отримали багато пропозицій і коментарів з різних кей-
сів, всі адвокати долучилися до вдосконалення рекомендацій. До середини 
жовтня ми плануємо презентувати наші методичні рекомендації. Вони будуть в 
публічному доступі. І кожен та кожна зможуть ними користуватися. Ми вдячні 
нашим партнерам – проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», 
які побачили цінність цих рекомендацій і були готові нас підтримати. Бо це 
колосальна робота з їх розробки та написання.

Галина Федькович: Такі зустрічі корисні і ефективні, бо адвокати навіть 
ідентифіковували дискримінацію у справах, де захищали своїх клієнток, обґрун-
товуючи позицію антидискримінаційними положеннями Європейської конвенції 
з прав людини.

Христина Кіт: Такі робочі групи показують цінність обміну досвідом. Тому 
що кожний і кожна з нас працює у певній сфері, і часто є важливим почути 
думки колег, як вони діють в тій чи іншій ситуації. Коли ми маємо можливість 
об’єднатися, сісти разом і поговорити – це плюс до нашої справи. Ми можемо 
якісніше надавати послуги людям.

Лариса Денисенко: На вашу думку, наскільки дійсно на практиці застосову-
ють закони «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 
«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»? Чи достатньо 
їх в тому вигляді, в якому вони існують у правовому полі України задля того, 
щоб бути ефективними, захищати права і свободи усіх людей і жінок зокрема?

Христина Кіт: Вони не є достатніми. Так, в обох законах прописані поло-
ження щодо недопущення дискримінації, але не усі вони можуть бути втілені на 
практиці. І один, і другий закон забороняє сексуальні домагання на робочому 
місці, але не розроблено і не вжито жодних механізмів щодо недопущення 
і попередження таких ситуацій. Навіть якщо взяти органи державної влади, 
міністерства – в них не прописані політики щодо сексуальних домагань. Тільки 
Міністерство інфраструктури намагалося це зробити.

Лариса Денисенко: Зараз вже більше міністерств починає цим займатися. 
Ґендерне стратегування лише починає розвиватися. 

Христина Кіт: Але в будь-якому випадку ці закони потрібні і важливі. І 
діяти вони будуть, тільки якщо ми їх будемо застосовувати.

Галина Федькович: Питання, які потребують вдосконалення, можуть 
стати такими лише через практику і під час їхнього застосування. Поки немає 
судової практики, то говорити про те, чи працює закон, можна лише в теорії. 
Необхідно напрацьовувати практику.

Лариса Денисенко: Дякую вам за цю розмову. Нагадую, що з адвокатками 
Христиною Кіт і Галиною Федькович ми говорили про те, як можуть адвокати 
і адвокатки протидіяти дискримінації, зокрема, ґендерно обумовленій. Почу-
вайтеся недискримінованими!
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«Кожна епоха знаходить можливості вдосконалити 
законодавство в інтересах людини», – Елізабет 
Андерсен
31 березня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі програма «Ген справедливості» з Ларисою 
Денисенко. Сьогодні ми будемо говорити про адвокатуру 
Сполучених Штатів Америки, зокрема, як функціонує система 
і державних захисників, і взагалі система адвокатури США. 
Я вітаю нашу гостю – це Елізабет Андерсен, директорка 
Американської асоціації юристів Ініціативи з верховенства 
права. Елізабет, ви можете на початку нашої бесіди розкрити 
конституційне поняття «право на захист»?

Елізабет Андерсен: Ми, за шостою поправкою до аме-
риканської Конституції, маємо засадні поняття, пов’язані із правом громадянина 
на захист у кримінальних справах. Тут, в основному, ми маємо справу із правом 
на швидкий, невідкладний і публічний розгляд справи і правом на розгляд судом 
присяжних. Це особлива риса саме американської системи. Право знати про суть 
висунутих звинувачень, право побачити і спілкуватися зі свідками, право також 
виставити свідків на захист позиції обвинуваченого і право на адвоката. Це 
так витлумачується нашим Верховним судом, що людина, котра не може собі 
дозволити оплату послуг адвоката, дістає адвоката на громадських засадах. 
І це обов’язок держави. Це не лише міститься як право у нашій Конституції, 
але також відображено у Міжнародному пакті про громадянські і політичні 
права і у 6-й статті Європейської конвенції з прав людини1. Нам слід пам’ятати, 
що йдеться про право на захист в суді, яке пов’язане із змагальним процесом. 
Змагальний процес передбачає рівність сторін. Тобто треба забезпечити такі 
умови участі адвоката, щоб сторони обвинувачення і захисту перед судом 
були справді рівні, і, таким чином, буде забезпечене право обвинуваченого 
на належний захист.

Лариса Денисенко: Дякую, Елізабет. Ви можете докладніше розповісти, як 
функціонує організаційно, зокрема, система адвокатури США на федеральному 
рівні і чи є відмінності, ключові або незначні, функціонування цієї системи 
в окремих штатах.

Елізабет Андерсен: У нас все це впорядковано таким чином, що колегії 
адвокатів працюють по штатах, і за колегіями адвокатів у конкретних штатах 
спостерігає Верховний суд даного штату. Так у нас це влаштовано. Як відомо, 
у США кожний штат має своє законодавство, тому обов’язково існують певні 
відмінності між вимогами у різних штатах. Але загалом є правило, встановле-
не Колегією адвокатів. Воно проголошує, що потрібно мати диплом юриста, 
отриманий у юридичній школі, що має акредитацію Колегії адвокатів, і також 
додатково треба відбути кваліфікаційний іспит самої Колегії. Є також окреме 

1 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Часто в мовній практиці користуються 
скороченим терміном «Європейська конвенція з прав людини».
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випробування, пов’язане з етичними вимогами до професії правника, – і це 
окремий іспит. Його кандидат відбуває у Раді з етичних питань. Там його колеги, 
правники вже із досвідом у цій галузі, випробовують придатність цього кандидата 
з етичного погляду. Над системою штатів стоїть система федеральна, і якщо 
юрист хоче здобути право виступати у федеральних судах, то він має відбути 
окреме кваліфікаційне випробування. Але це формальна вимога, оскільки, 
якщо юрист є вже кваліфікованим на рівні штату, то він, звісно, може виступати 
і у федеральному суді. З погляду кваліфікаційних іспитів чи випробувань, ми 
не розрізняємо у практиці Сполучених Штатів цивільне право і кримінальне. 
Якщо юрист дістав право виступати у справах своїх клієнтів, чи то цивільних, чи 
то кримінальних, і дістав дозвіл федерального суду на те, щоб боронити своїх 
клієнтів на цьому рівні, то він може виступати як у цивільних, так і в кримінальних 
справах. Ми маємо у Сполучених Штатах різні колегії адвокатів, і я мушу сказати, 
що не всі колегії адвокатів у нашій країні задіяні у питаннях кваліфікаційних 
іспитів чи кваліфікаційних якихось посвідчень. Багато з них є просто спілками 
адвокатів, що боронять спільно свої професійні інтереси2. І такою само є наша 
Американська колегія адвокатів. Це національна спілка, а ширше кажучи, 
міжнародна спілка, тому що ми маємо членів нашї колегії по всьому світу.

Лариса Денисенко: Елізабет, а як функціонує система державних захисників? 
Чи потребують державні захисники додаткових іспитів і перевірки кваліфікації? 
Як ця система сприймається громадою і професійним середовищем? І наскільки 
вона є ефективною?

Елізабет Андерсен: У нас так влаштовано, що система поділяється на систему 
захисту у цивільному праві і у кримінальному праві. І саме та ухвала Верховного 
суду, на яку я посилалася на початку нашої розмови, стосується найперше 
кримінальних справ. Саме там людина має право на захист безоплатний, якщо 
немає можливості оплатити. Таким чином, є адвокат, що при суді зареєстрова-
ний як ад’юнкт, що має право виконувати такі обов’язки в суді. На рівні штатів, 
на рівні федеральному – є спеціальні центри, де реєструються такі адвокати. 
Ці центри зв’язуються з тими правниками, що вже зареєстровані як адвокати, 
вже визнані як кваліфіковані фахівці надання правової допомоги. І саме там роз-
поділяються завдання щодо захисту клієнтів, які потребують такого захисту. І 
також існує, як вже було сказано, царина цивільного права. У нас визнається 
право на захист у цивільних справах всіх людей, хто не може оплатити послуг, 
і тому існує Корпорація юридичних послуг, підтримувана американським уря-
дом, а яка приймає бере внески від приватних організацій, котрі дають кошти 
на цю діяльність. Є центри надання такої допомоги, і ці центри координують 
допомогу у цивільних справах, так само – на рівні штатів, і на федеральному 
рівні. Слід зазначити принагідно, що в Америці віддавна вже існує культура 
роботи pro bono, тобто безоплатної правової допомоги тим, хто її потребує. 
І ця система, ця традиція усталилася такою мірою, що кожний юрист, кожний 
правник має щорічно робити якийсь внесок. Це питання юридичної етики – 
щорічно кожний юрист приділяє частинку свого часу на таку безоплатну 
діяльність. У нас в Америці вже віддавна запанувала певність того, що потрібна 

2 Тобто, є громадськими організаціями, що об’єднують учасників за професійною ознакою, а не аналогом 
українських органів адвокатського самоврядування, які мають владні повноваження щодо своїх учасників.
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безоплатна допомога, яка надається з власної згоди правниками без грошей і, 
зокрема, Американська Асоціація юристів, наша організація, є одним з провідних 
каналів надання такої допомоги, а також лобіювання належного ресурсного 
забезпечення для такої допомоги. Особливо у кримінальних справах. Я хотіла б 
сказати, що назагал стан надання такої допомоги є задовільним, але все ж 
таки ми не уникаємо час від часу певних, негараздів і викликів у цій царині. 
Я хочу сказати, що пошук найліпших засобів для забезпечення верховенства 
права – це процес, що ніколи не закінчується, цей процес триває. А це озна-
чає, що ми намагаємося через нашу організацію, через партнерські зв’язки 
забезпечити належне навчання для таких адвокатів, вони мають дістати певні 
кваліфікаційні здобутки, і забезпечення ресурсне, щоб можна було надавати 
таку допомогу із належною підтримкою. Люди, що перебувають десь на відстані, 
живуть не по великих містах, а десь на селі, чи просто є бідними, часто-густо 
не усвідомлюють того, що надання юридичної допомоги – це їхнє право. Це є 
проблема закону, якщо хочете. Закон має її розв’язати. Це не їхня проблема. Бо 
ми маємо часом брак розуміння з точки зору такої людини: якщо вона немає 
коштів – отже, не здобуде підтримки. Має бути впевність у тому, що підтримка 
юридична обов’язково надходить за будь-яких обставин.

Лариса Денисенко: Елізабет, у нас система безоплатної правової допомоги 
у кримінальних справах працює за такою схемою: коли слідчий або представник 
правоохоронних органів, що здійснив затримання, він повинен подзвонити 
миттєво до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги задля 
того, щоб людину забезпечили адвокатом. Звичайно, що особа може звернутися 
по допомогу до родичів, якщо вони знають про затримання. Як все це відбу-
вається в Америці? Чи слідство, поліція так само має зобов’язання повідомити 
відповідну раду адвокатів, які надають захист, чи це право закріплене тільки 
за клієнтом?

Елізабет Андерсен: Ми не можемо сказати, що в нашій системі безоп-
латна правова допомога надається негайно. Але якщо когось затримано чи 
заарештовано, то поліція чи будь-який працівник правоохоронних органів, 
що здійснив це затримання або відповідає за тримання під вартою, має повідо-
мити про право на адвоката і повідомити також затриманому, що, в разі браку 
коштів на власний захист, він може отримати від держави такого адвоката.

Лариса Денисенко: У нас, насправді, це теж не відбувається миттєво, 
тому що дуже часто слідчі зловживають своїми зобов’язаннями або нехтують 
зобов’язанням стосовно того, щоб інформування адвоката відбувалося миттєво, 
або просто не фіксують в протоколах час затримання особи. Тому в нас проблем 
із застосуванням кримінального процесуального кодексу дуже багато.

Елізабет Андерсен: Я не можу сказати, що ми маємо якісь труднощі у Спо-
лучених Штатах із тим, щоб повідомити про підозру, чи повідомити затриманому 
або обвинуваченому про те, що він має право на безоплатну правову допомогу. 
У нас виникають певні негаразди із негромадянами США. Нещодавно була гучна 
справа, може, вам відомо про те, що було затримано мексиканців. Мексиканці 
не дістали своєчасно інформацію про те, що вони мають право звернутися 
до посольства Мексики і про те, що вони мають право на захист відповідно 
до умов їхнього затримання. Ця справа розглядалася на Міжнародному суді 
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проти Сполучених Штатів. Сполучені Штати програли цю справу проти Мексики. 
Я хотіла би наголосити на важливості судової системи, здорової, надійної системи. 
У нас трапляється так: якщо поліція не повідомляє затриманому про те, що він 
має право на адвоката, і в суді це з’ясовується, то можна вважати, що справи 
немає, справа програна. Через те, що підсудний не може бути підсудним, бо 
він не знав своїх прав, йому не повідомили. Отже, справу програно стороною 
обвинувачення. Тому, незалежні суди, незалежна судова система – це важлива 
запорука отримання ось цього фундаментального права на захист.

Лариса Денисенко: Дякую, Елізабет. Я нагадую слухачам «Громадського 
радіо»: в ефірі программа «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. Сьо-
годні про функціонування системи безоплатної правової допомоги і взагалі 
функціонування адвокатури ми говоримо з Елізабет Андерсен, директоркою 
Асоціації американських юристів «Ініціативи з верховенства права». Як система 
функціонує в Америці? Залишайтеся з нами. Говоримо про цікаве, і я вдячна 
Сергію Саржевському, нашому перекладачу за бездоганне ведення цієї роз-
мови і вихід в ефір. Повертаючись до розмови, Елізабет, я хочу поговорити 
про справу Гідеона проти Вайнрайта1. Роберт Кеннеді, наскільки мені відомо, 
назвав це рішення таким, що змінило весь хід історії американського права. 
У штаті Флорида, я нагадаю нашим слухачам, адвокат у 1961 році призначався 
тільки за злочини, за які передбачалася смертна кара. І тому у мене низка запи-
тань: в який спосіб була вирішена ця історична справа? Як вплинула на долю 
інших засуджених, що не мали адвокатів? Як цей прецедент загалом вплинув 
на конституційне законодавство Сполучених Штатів? І якщо можна, детальніше.

Елізабет Андерсен: Хочу нагадати деякі подробиці цієї справи. Порушник, 
обвинувачений тоді, підсудний згодом, вдерся до квартири з метою пограбу-
вання. За тодішніми законами штату Флорида, це називалося кримінальним 
проступком, це був злочин невеликий, що передбачав ув’язнення близько 
року, трохи більше року. І впровдож всього цього процесу підсудний сам себе 
боронив у суді. Слід сказати, що це була людина невисокої освіти і без якоїсь 
потрібної юридичної бази. Звертався підсудний до судді, для того, щоб йому 
було дозволено мати адвоката, але йому було в цьому праві відмовлено на під-
ставі того, що за тодішнім прецедентом права лише засуджені до смертної 
кари могли мати адвоката в суді. Отже, цей підсудний боронив себе в суді, як 
міг, і він дістав ув’язнення на 5 років. Тоді він, посилаючись на принцип habeas 
corpus2 до вищих інстанцій, дійшов до Верховного суду США, і Верховний суд 
виніс ухвалу на користь цього підсудного. І таким чином, у судовій системі 
США був створений прецедент того, що у будь-яких кримінальних справах, 
навіть дрібних кримінальних проступках, підсудний має право на захист. Ця 

1 Верховний суд США в рішенні у справі «Гідеон проти Вайнрайта» (1963 р.) вказав на те, що «обвинувачений 
у кримінальній справі, який не має коштів, щоб найняти адвоката для надання йому допомоги в захисті, як 
у суді, так і при поданні першої апеляції, може користуватися послугами адвоката, призначеного судом, 
при судовому переслідуванні федерацією або штатом за злочини, які караються смертною карою, або за інший 
тяжкий злочин».
2 Гарантує звільнення ув’язненого від незаконного тримання під вартою (тобто, тримання під вартою 
за відсутності достатніх підстав або доказів). Фактично, це – презумпція неправомірного затримання особи, 
що випливає з принципу особистої недоторканності. По суті є судовим викликом, зверненим до офіційної 
особи, відповідальної за тримання ув’язнених (наприклад, тюремного наглядача) про доправлення ареш-
тованого до суду з метою визначення наявності законних підстав для затримання. Якщо виявиться, що така 
офіційна особа вийшла за межі своїх повноважень, то в’язень повинен бути звільнений.
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ухвала Верховного суду на користь підсудного дуже важлива і надзвичайна з 
того погляду, що ми маємо прецедентну систему права. Це означає, що закони 
і ухвали зазвичай не мають зворотньої дії. Але тут одностайним голосуванням 
Верховний суд визнав помилку того, що тільки у справах важких, які перед-
бачають смертну кару, можна мати допомогу адвоката. Відтоді, після цього 
одностайного голосування, цілком незвичайного в історії Верховного суду, 
ми маємо ось таку річ – право на безоплатну правову допомогу. Суд визнав і 
приблизно так зазначив у своїй ухвалі: не можна забезпечити право на спра-
ведливий суд без того, щоб кожний, хто відповідає перед судом, незалежно від 
свого майнового стану, не міг озброїтися усіма можливими кваліфікованими 
аргументами на свій захист і, таким чином, кожний має право на правову 
допомогу у своїй справі. Спершу стосувалося це справ, що кваліфікуються 
в американській системі як кримінальний проступок, дрібний злочин. Далі це 
поширилося на кримінальні справи різного роду. Верховний суд у своїх ухвалах 
про право на захист таким чином тлумачить Конституцію США, і Конституція 
США розуміється усіма (після низки таких ухвал) як право будь-якої людини 
дістати безоплатну допомогу у своїй справі для того, щоб реалізувати своє 
право на захист і на справедливий суд.

Лариса Денисенко: Я би хотіла поговорити про етичні аспекти спілкуван-
ня адвоката з клієнтом і спілкування адвоката з іншими учасниками процесу. 
Зокрема, мене цікавить, які зобов’язання, в тому числі і етичні, є у американ-
ських адвокатів перед клієнтами. І якими є правила поведінки адвокатів під 
час спілкування з суддями, обвинувачами, адвокатами з іншої сторони – як під 
час процесу, так і поза ним.

Елізабет Андерсен: Ми маємо ситуацію, що підпадає під незвичайні етичні 
правила. Ці етичні правила загалом ухвалюються на рівні штату, і кожний штат 
має свої етичні правила, але є загальні риси у цих правил. Таких загальних 
рис можна назвати три. Це вимоги до адвоката щодо його зв’язків із клієнтом. 
По-перше, це належність докладених зусиль, по-друге, це компетентність, 
оцінювана з якихось розумних позицій, і конфіденційність. Конфіденційність 
якраз передбачає те, що юрист, адвокат, не може обговорювати справи свого 
клієнта і подробиці матеріалів справи з якимись третіми сторонами.

Лариса Денисенко: Як адвокати спілкуються з пресою? Наскільки адвокат 
може вільно спілкуватися із засобами масової інформації під час саме ведення 
справи – кримінальної або цивільної?

Елізабет Андерсен: Ми знаємо, всі наші слухачі знають з американських 
серіалів, американських фільмів, що справді так, американські правники мають 
право, захищаючи своїх клієнтів у суді, виступати із заявами для преси, і вони 
це роблять. Більше того, такі заяви розглядаються серед широкої публіки як 
найулюбленіше джерело здобуття відомостей про перебіг справи. Але, безпе-
речно, засадничою тут є умова, що лише з дозволу, на прохання і за вказівкою 
свого клієнта правник може виступати із такими заявами. Адже найголовніша 
роль адвоката полягає в тому, щоб здійснювати ефективне представництво, 
заступництво інтересів свого клієнта в суді. І взагалі в ширшому контексті. 
Саме це і є основоположним правилом поведінки адвоката з цього погляду.
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Лариса Денисенко: А ніколи не було таких випадків, що така активність 
адвоката в ефективному сприянні захисту свого клієнта розглядалася суспіль-
ством або судовою системою як утиски незалежності суддівства, правосуддя?

Елізабет Андерсен: Так, бувають такі заперечення і застереження саме з 
того джерела, що ви назвали. Але слід згадати ще одну умову, дуже важливу, 
конституційну, до речі, – це свобода слова. І саме з огляду на свободу слова 
зважується право адвоката на висловлювання позиції і від імені свого клієнта. 
Тут годилося б зробити ще одне застереження: за правилами американського 
судочинства, судді та присяжні відокремлені від будь-якого впливу засобів 
масової інформації на час розгляду справи. І це означає, що подеколи навіть 
присяжні та судді просто ізолюються на час розгляду справи.

Лариса Денисенко: Це дуже важливо, і я абсолютно погоджуюся з тим, 
що навіть в соціальних мережах, наскільки мені відомо, відстежується такий 
момент, щоб присяжні або суддівство теж не мандрувало сторінками фейсбу-
ку і не розповідало про ті справи, в яких вони беруть участь. У мене до вас 
запитання стосовно адвокатської дисципліни. Що має взагалі вчинити адвокат 
(порушити етичні, професійні вимоги), щоб його було позбавлено ліцензії? Як 
це відбувається?

Елізабет Андерсен: Щоб заслужити на таку сувору догану, або покарання, 
або навіть заборону на професію, треба певний час систематично порушувати 
засадні правила. Серед таких огріхів, можна сказати, професійних, можна назвати 
брехню в суді, нечесність, порушення якихось моральних, етичних норм, підта-
совку, викривлення закону або викривлення фактів у суді. Також це розкриття 
конфіденційної інформації, що стосується справи і, нарешті, ще загальне таке 
етичне правило – розкрадання коштів, зловживання, фінансові шахрайства. 
Ось такі речі можуть призвести навіть до того, що людину виключать із лав 
Колегії адвокатів чи Асоціації юристів.

Лариса Денисенко: Дякую. А взагалі часто трапляються такі випадки, коли 
клієнти подають в суд на своїх адвокатів за неналежне виконання ними своїх 
обов’язків під час судового розгляду?

Елізабет Андерсен: Я думаю, це була би річ незвичайна. Звичайніше це 
все ж таки у справах медичних.

Лариса Денисенко: Я хочу повернутися до більш загальних питань. Які 
існують гарантії справедливого судового процесу, і яку роль відіграє в цьому 
процесі адвокат?

Елізабет Андерсен: Як я вже казала на початку нашої розмови, це викла-
дено у 6-й поправці до нашого американського Білля про права1. Так склалося, 
що і в Європейській конвенції з прав людини це теж 6-а стаття. Я мушу сказати, 
що в цій, останній, викладено права докладніше і зрозуміліше для сучасного 
тлумачення цього засадничого права на справедливий судовий розгляд. Це 
право бути проінформованим про висунуті обвинувачення і обставини справи, 
це час і змога вивчити матеріали справи, а також час і змога дізнатися про своє 
право на захист, вибір власного самозахисту чи захисту професіонала, фахів-
ця. Нарешті, право на те, щоб дістати безоплатну правову допомогу, що ми 
вже обговорювали, і право на перекладацькі послуги – також без оплати, якщо 

1 Неофіційна назва перших десяти поправок до Конституції США, які закріплюють основні права людини.
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немає змоги оплатити ці послуги. Ось такі права викладені в Конвенції. Також 
ще одне право за Європейською конвенцією – це право на дослідження чи 
на допит свідків, що виступають з боку обвинувачення проти тебе, тобто право 
на очну ставку із свідками, що виступають проти тебе з боку обвинувачення. 
Що ж до рівності сторін, слід зазначити, що у нас суворо дотримуються правил 
такої рівноваги. Це стосується і часу, що приділяється в судовому розгляді 
і стороні обвинувачення, і стороні захисту. Це право на вивчення наявних 
доказів, що доводять або вказують на провину обвинуваченого. Це право 
на виставлення в суді доказів виправдальної природи. Тобто, якщо прокурор 
здобуває докази, що вказують на невинність або пом’якшення вини, свідчать 
на користь обвинуваченого, то ці докази слід надати стороні захисту, і вони 
мають бути в суді подані. Коли одна зі сторін – обвинувачення чи захисту – 
вимагає конфеденційних контактів із суддею, то суддя суворо застерігає від 
цього, і будь-які подібні моменти спілкування здійснюються за участю обох 
сторін у змагальному процесі.

Лариса Денисенко: Дякую, Елізабет. На мій погляд, одним з елементів 
справедливого судового процесу є ефективне і негайне виконання судового 
рішення. Зокрема, я маю на увазі адміністративне та цивільне право, адміні-
стративний та цивільний процес. Наскільки у вас чітко функціонує ця система? 
Тому що, мушу визнати, українська державна виконавча служба надзвичайно 
неефективна і є проблемою для всієї країни: не виконуються рішення, ухвалені 
за всіма правилами і які працюють на користь відновлення права.

Елізабет Андерсен: У нас виконання судових рішень не становить такого 
великого виклику для суспільства, ми не маємо таких тяжких труднощів, які 
є в Україні. Однак, безперечно, є спроби зацікавленої сторони зволікати з 
виконанням, уникати виконання судового рішення. Якщо така спроба має 
місце, то потерпіла сторона, потерпіла від невиконання рішення, має право 
повторно звернутися до суду. І суд виносить наказ про здійснення певних 
правоохоронних дій, про право застосування. Це може бути вилучення майна, 
того, що підлягає поверненню. Це вже виконується правоохоронними органами 
без зволікання чи якихось перепон.

Лариса Денисенко: У нас просто настільки ця система пробуксовує, 
що проблема актуальна навіть на рівні виконання рішень Європейського суду 
з прав людини. Я хочу трохи поговорити про Європейську конвенцію з прав 
людини, котру ви згадували. Наскільки є важливими рішення Європейського суду 
з прав людини в практиці американських адвокатів? В Україні ми розглядаємо 
конвенцію як невід’ємну частину нашого національного законодавства. Дуже 
багато тренінгів проводимо і для суддів, і для адвокатів, щоб вони користувалися 
прецедентами, які продукує Європейський суд з прав людини. Наскільки це є 
актуальним для американськох системи?

Елізабет Андерсен: Я хочу сказати, що безперечно, американська систе-
ма не є європейською. США не є підписантом Європейської конвенції з прав 
людини. Але ви можете побачити, що поза цією формальною різницею є все ж 
таки природні спільності між практикою США і практикою європейських країн, 
що підписали цю конвенцію. Навіть символічний збіг – 6-а стаття чи поправка 
до 6-ї статті американської Конституції і 6-а стаття Європейської конвенції. 
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Безперечно, наші правники, що цікавляться юриспруденцією на такому рівні, 
свідомі того, що існує Конвенція, свідомі того, що існує Європейський суд з 
прав людини, цікавляться практикою Європейського суду, беруть її до уваги 
у своїх діях і знають, що діється і розглядається в ньому.

Лариса Денисенко: Дякую, Елізабет. Наприкінці нашої програми хотілося б 
дізнатися, наскільки ви обізнані із системою безоплатної правової допомоги 
в Україні, і чи плануєте ви, можливо, спільні проекти, які би збагачували нашу 
систему, адже вона функціонує набагато менше за американську.

Елізабет Андерсен: Безперечно, ми як Американська асоціація юристів 
і наша Ініціатива з верховенства права знаємо систему безоплатної правової 
допомоги, влаштовану в Україні. Ми підтримуємо зв’язки з Координаційним 
центром з надання правової допомоги задля спільних дій, певної підтримки. 
Говорячи про підтримку вашої системи, ми не можемо не згадати амери-
канське посольство. За їхньої підтримки, за підтримки Бюро з міжнародних 
питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних 
питаннь Державного департаменту США ми здійснюємо підтримку усіх зусиль 
і заходів Координаційного центру. Хочу висловити вам свій захват з приводу 
того, чого змогли досягти українські фахівці лише за два роки функціонування 
цієї системи. Зважаємо на те, що прецедент «Гідеон-Вайнрайт» – це справа 
50-літньої давнини. 50 років, півстоліття, пішло на те, щоб цю систему урядити, 
добре влаштувати, вписати її в контекст американського правосуддя. Українці 
за два роки здійснили практично неможливе. Ми не лише захоплюємось їхніми 
здобутками, але й висловлюємо нашу підтримку і збираємось її завжди нада-
вати. Я можу назвати три головні напрями нашої співпраці із Координаційним 
центром: перший – це навчання правників, які надаватимуть таку допомогу 
(і вже її надають). Ми зосереджені на тому, щоб виховати у лавах українських 
юристів наставників, що зможуть потім навчати своїх колег. На кінець цього 
року ми маємо намір навчити 2000 людей, що зможуть діяти як наставники. 
Другий напрям – це стандарти, піднесення стандартів надання такої допомоги. 
Ми беремо як міжнародні стандарти, так і європейські, а також стандарти, 
що пропонує і підтримує Організація Об’єданих Націй. Третій напрямок – це 
технічний і практичний напрямок. Адже за сучасних умов дистанційне навчан-
ня, підвищення кваліфікації онлайн потребує певних технічних засобів, і ми 
намагаємось усіляко розвивати саме цей аспект діяльності системи безоплатної 
правової допомоги в Україні.

Лариса Денисенко: Дякую, Елізабет. Я прощаюсь із слухачами «Громадського 
радіо». Нагадую, що в ефірі ви слухали програму «Ген справедливості» з Ларисою 
Денисенко, гостею якої була Елізабет Андерсен, директорка Американської 
Асоціації юристів Ініціативи з верховенства права. За блискучий переклад ми 
дякуємо Сергію Саржевському. Залишайтеся з нами і почувайтеся захищеними!
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«Внесок у справедливість може стати більш 
вимірюваним за рахунок реформ», – Роман Романов
2 квітня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі програма «Ген справедливості» з Ларисою 
Денисенко. Програма, під час якої ми намагаємось говорити 
про систему безоплатної правової допомоги, про правовий 
захист і доступ до правосуддя. Я вітаю в студії Романа Рома-
нова – директора програмної ініціативи «Права людини і 
правосуддя» Міжнародного Фонду «Відродження». Вітаю, 
Романе.

Роман Романов: Доброго дня.
Лариса Денисенко: Нещодавно я говорила з амери-

канською адвокаткою Елізабет Андерсен, і якраз ми згадували справу «Гідеона 
проти Вайнрайта», яка стала таким поштовхом для того, щоб змінилися система 
доступу до правосуддя в Америці, і право на безоплатного адвоката фактично 
змогли отримати після цього всі американці. Я згадую слова Гідеона, стосовно 
того, що кожна епоха повинна змінювати систему права в інтересах людини. 
І от мені здається, що безоплатна правова допомога – якраз така інституція 
або система, яка змінює правову систему і систему доступу. На ваш погляд, 
взагалі хто був піонерами в зміні цієї системи, тобто в розширенні клієнтури, 
розширенні доступу до безоплатної правової допомоги?

Роман Романов: Ви знаєте, я погоджуюся з цією думкою і я пам’ятаю, з 
представницею департаменту юстиції США кілька років тому ми обговорювали 
якраз перший етап встановлення безоплатної правової допомоги. Вона мені 
казала, що настільки вражена тим, що це саме зараз відбувається в Україні, 
тому що в США традиції змагального процесу мають уже сторічну історію, 
але оця гарантія на доступ до юридичної допомоги, виникла фактично кілька 
десятиліть тому. Це менший термін, ніж традиції змагального кримінального 
процесу у США. Це еволюція, яка відбувалася дуже і дуже повільно, але яка 
відбувалась на користь розширення прав особи і забезпечення гарантій 
того, що відсутність доступу до юридичних послуг не зменшує шансів людини 
на отримання правосуддя. Система безоплатної правової допомоги – це, без-
умовно, велика інвестиція в правосуддя. Кожен інтерес, кожна думка, кожен 
факт з усіх боків представлені належним чином для того, щоб суддя мав усі 
підстави прийняти об’єктивне, професійне, справедливе рішення. Звичайно, 
ми не змінюємо таким чином спроможність судді як такого, не зменшуємо самі 
по собі корупційні ризики, які існують в умовах корумпованої системи, але ми 
створюємо передумови для того, щоб, за умов відсутності всіх цих чинників, 
які нівелють дуже часто шанси на правосуддя в українській системі, воно 
відбулося. Таким чином, якщо ця система здатна забезпечувати правосуддя, 
то ми маємо всі можливості для того, щоб це відбувалося. В Україні ця еволюція 
відбувалася таким чином, що ми намагалися зрозуміти в колі зацікавлених 
людей, яких на початку було досить небагато, який саме міжнародний досвід 
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(дуже різний) може бути застосований в Україні так, щоб він тут пустив корені, 
щоб він прижився.

Лариса Денисенко: Романе, якраз стосовно міжнародного досвіду. 
Наскільки мені відомо, є щонайменше 3 моделі систем надання безоплатної 
правової допомоги – це офіс публічного захисника, який використовується 
в США, контрактна модель (якщо не помиляюся, британці працюють за цією 
системою) і система еx officio. Що ми взяли за основу? Можна кілька слів, які 
характеризували б кожну з перерахованих мною моделей?

Роман Романов: Дійсно, є декілька способів організації системи безо-
платної правової допомоги, але перший чинник, який її відрізняє – це якраз 
інституціоналізація сама по собі. Тобто, що це не просто добра воля керівника 
якогось юридичного об’єднання, як у нас було в попередній практиці, за 47-ю 
статтею1. Все це покладалося на адвокатські об’єднання, і ніхто не знав, чи є 
вони в усіх областях, чи немає, і в який спосіб це призначення відбувається. 
Як правило, відправляли на ці справи малодосвідчених людей, яким потрібно 
набути досвіду. Фактично, підзахисні ставали виключно тренінговим матері-
алом для адвокатів. Іноді це спрацьовувало на користь, тому що ці новички 
мали амбіції до того, щоб себе проявити. Але далеко не завжди. І головне, 
ця система не мала жодної підзвітності, ніхто не розумів, яким чином вона 
працює. Перший елемент, який ми вирішили, що має бути в Україні – це певна 
інституційна незалежність і певна підзвітність. Це має бути справді система, 
не просто процесуальна гарантія, яка невідомо в який спосіб реалізується. 
Офіс публічного захисника – це дійсно поширена практика в кількох країнах, 
не лише в США.

Лариса Денисенко: В Ізраїлі, наскільки я пам’ятаю?
Роман Романов: Так, в Ізраїлі. Це також діє у Великій Британії. Різні сис-

теми в різних частинах Сполученого Королівства. Тобто офіси громадського 
захисника були в Англії, потім вони вирішили, що більш ефективно все-таки 
мати систему ex officio, де залучаються адвокати на контрактній основі, провели 
оцінку. Але, скажімо, Шотландія до цього часу має офіси громадського захис-
ника. Паралельно з цим вони мають індивідуальні контракти. Тобто перевага 
контрактів з приватно практикуючим адвокатом, який може поєднувати свою 
приватну практику із роботою в межах системи безоплатної юридичної допомо-
ги, полягає в мобільності. Тобто ми можемо не створювати якісь окремі офіси, 
тому що покрити територію великої країни надзвичайно важко. Це неймовірно 
великі операційні витрати. Наявність адвокатів, які працюють у своїх офісах, 
у своїх фірмах, дає можливість уникнути цих витрат. З іншого боку, шотландці, 
скажімо, дійшли думки про те, що найбільш ефективною є змішана система, 
яка дозволяє отримати переваги і від того, і від іншого. Тобто дуже часто адво-
кати (враховуючи, що у великих містах, наприклад, ті виплати, які вони будуть 
отримувати за свою роботу із бюджету, однаково будуть суттєво відрізнятися 
від ринку, який існує), часто не дуже зацікавлені у такій роботі. Відповідно, 
наявність офісу публічного захисника нівелює цей аргумент і, відповідно, зна-
чна кількість справ передається адвокатам, які на постійній основі працюють 
в офісі і займаються виключно наданням юридичної допомоги. Там, де потік 

1 Йдеться про статтю 47 Кримінально-процесуального кодексу України, що втратив чинність.
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справ достатньо високий, плюс ще, у зв’язку з виникненням додаткових гарантій 
прав затриманих після рішення Європейського суду з прав людини в справі 
«Сальдуз проти Туреччини», коли суд дійшов висновку, що гарантія на захист 
має забезпечуватися фактично з моменту затримання. В умовах ефективно 
працюючої системи кримінальної юстиції сам факт затримання є вже достатнім 
для того, щоб його ототожнювати з фактом обвинувачення. Це – не якийсь 
формальний акт. Але якщо були достатні підстави для того, щоб здійснити 
поліцейське затримання особи, доправити її до поліцейського відділку, це 
означає, що вже в цей момент людина потребує професійної допомоги.

Лариса Денисенко: Адже з цього моменту вже починає обмежуватися 
свобода, і людина відчуває, що їй потрібен захист. Якщо говорити про інші 
якісь схеми, то мене вразила німецька історія стосовно страхування. Знаючи 
трохи про те, як фунціонує система страхової медицини, про яку ми часто 
говоримо в Україні, мені було цікаво, наскільки працює страхова адвокатура. 
На прикладі Німеччини і США, які використовують цей досвід. Ми не розглядали 
ці можливості в Україні, чи можна запровадити таку схему?

Роман Романов: Система безоплатної юридичної допомоги, по суті, 
спрямована на те, щоб підтримати тих людей, які знаходяться нижче тієї межі, 
де можуть виникати якісь нормальні ринкові відносини, де можливі стабільні 
внески. Правосуддя має унікальну специфічну річ – воно не може працювати 
за умов, коли існує нерівність. Коли від самого початку людина поставлена 
в умови, за яких вона не може забезпечити собі підтримку в межах змагального 
процесу. Тоді просто нівелюється сама цінність цього змагання. Тобто, хто з 
ким змагається: професійний прокурор, який має досвід за собою, державну 
експертизу Міністерства внутрішніх справ з усіма його потугами – і підліток, 
який, скажімо, не має роботи, виріс у неблагополучній сім’ї, не має доходів. 
Відповідно, ця допомога спрямована на те, щоб якраз нівелювати цю судову 
помилку, що виникає через професійну некомпетентність. Не може людина 
бути компетентна в тих питаннях, яким навчають 5 років в університеті, а потім 
здобувають роками практичний досвід. Тому я думаю, що перспективи у цієї 
системи є. Я знаю, що навіть деякі компанії на юридичному ринку практикують 
такі відносини з клієнтами: ви нам робите щомісячно невеликий внесок, і щойно 
виникає будь-яке питання, будь-яка проблема – ви звертаєтеся до нас. Але це 
ще перші кроки, які відбуваються в умовах ринку послуг, за умов достатньо 
серйозної конкуренції, принаймні у великих містах. Переважна більшість клієнтів 
системи безоплатної правової допомоги – це навіть не клієнти такої системи.

Лариса Денисенко: На якій моделі зупинилася Україна, і чому було зро-
блено саме такий вибір?

Роман Романов: Україна зупинилася на моделі інституціалізованої системи, 
де існує окремий менеджмент, який забезпечує зацікавлену добровільну участь 
адвокатів, а не примусову у системі забезпечення безоплатної юридичної допо-
моги. При цьому всі адвокати не є працівниками цієї системи на постійній основі. 
Вони залучаються за контрактами через конкурси, які оголошуються регулярно. 
В умовах складного транспортного сполучення і великої кількості тих осередків, 
в яких людям необхідно надавати допомогу (я маю на увазі і місці затримання, 
і СІЗО, суди, прокуратури), ця система, звичайно, дозволяла зробити все, щоб 
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вона одночасно почала працювати на всій території України. Якби була обрана 
інша модель? – у нас були пілотні проекти, де ми намагалися саме пілотувати 
офіси публічного захисту. Фонд «Відродження» надавав підтримку протягом 
майже 5 років таким офісам у Харкові, Білій Церкві і Хмельницькому. Ми поба-
чили, перш за все, що є суттєва відмінність в результатах впроваджень, якщо 
правова допомога забезпечується. По-друге, ми змогли прорахувати кількість 
годин, необхідні ресурси, в який спосіб можливе залучення цих адвокатів. Але 
так само ми зрозуміли, що становлення цієї моделі на основі системи в Україні 
забере десятиріччя. Тому була обрана система, коли адвокати беруть участь 
у конкурсах, потрапляють до реєстру, далі діє система регіональних центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, яку скеровує Координаці-
йний центр, що знаходиться у сфері компетенції Міністерства юстиції України. 
Через нього здійснюється фінансування. Сам Координаційний центр з надання 
правової допомоги забезпечує автомномність і незалежність системи напряму 
від Міністерства до управлінь юстиції в регіонах, бо він формує зараз цілісну 
систему в межах безоплатної юридичної допомоги. Так само існує меморандум 
про співпрацю у сфері безоплатної правової допомоги між Міністерством юсти-
ції і Національною асоціацією адвокатів України стосоно контролю за якістю 
роботи адвокатів. Є намагання у якийсь спосіб забезпечити цей трикутник 
відносин між суб’єктом владних повноважень, Міністерством юстиції як роз-
порядником коштів першого рівня (і Міністерство відповідальне за державну 
політику в цій сфері), між адвокатурою як незалежним інститутом, який має 
здійснювати захист і самоуправління, в межах незалежної професії, і клієнтів, 
котрі є громадянами України чи особами без громадянства, які знаходяться 
в межах юрисдикції України і які потребують юридичної допомоги, не маючи 
змоги забезпечити її своїми силами.

Лариса Денисенко: Романе, а наприклад, у Великій Британії, хто є розпо-
рядником коштів, які сплачуються адвокатам за надання послуг?

Роман Романов: У Британії унікальна система, як і багато рішень, які вони 
мають у сфері державного управління. Фінансування здійснюється фактично 
напряму парламентом. Існує окрема структура – Комісія з питань юридичної 
допомоги, яка є розпорядником цих коштів і яка фінансує всі елементи системи 
безоплатної юридиної допомоги. Насправді їх дуже багато, їх значно більше, 
ніж у нас. У Великобританії діють окремі служби, які займаються, скажімо, 
виключно питаннями еміграції, емігрантів. У Британії діє система бюро інфор-
мування громадян, які надають поради, але не займаються представництвом 
інтересів у суді чи захистом обвинувачених, бо це покладається на адвокатуру, 
яка також складається з баррістерів і солісіторів1. Всі ці елементи системи 
фінансуються за програмним принципом, формуються їхні бюджети, і з цього 
загального бюджету, який виділяється (насправді, рекордний в Європі), покри-
ваються видатки всіх елементів цієї системи. Такий досвід у Великобританії. 
У Нідерландах, наприклад, ми детально вивчали, яким чином це побудовано. 
Там система управління ближча до нашої, тобто упорядником є Міністерство 
юстиції. Міністр юстиції щороку готує звіт перед парламентом про ситуацію 

1 Йдеться про притаманну правовій системі Великої Британії особливість – поділ адвокатів на бар́рістерів і 
солісіторів. Баррістери можуть вести справи в судах усіх рівнів. Солісітори можуть займатися лише справами, 
що розглядаються в судах нижчої інстанції.
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в країні із забезпеченням доступу до правосуддя, оскільки це – політична 
функція міністерства окремо. Також діє так званий Legal Board – рада з питань 
юридичної допомоги, яка складається з відомих людей, які здатні оцінити 
потреби країни в юридичних послугах. Це може бути суддя, мер міста, люди, 
котрі не працюють на платній основі, і які збираються регулярно для того, щоб 
вирішувати управлінські питання політичного рівня, загального. Вони при-
значають директора, який їм підзвітний, і він керує цією системою. Це доволі 
складна система з управлінської точку зору, але вона покликана забезпечити 
незалежність від прямого керівництва з боку політиків, або управлінців, які 
є державними службовцями та можуть бути зацікавлені в тому чи іншому 
вирішенні конкретних справ, оскільки органи і розслідування, і державного 
обвинувачення так само покладаються на органи державної влади. Відповід-
но, дуже важливо, щоб ця система, що захищає людину від обвинувачення, 
могла спиратися на професійну спільноту, яка забезпечить цю ізольованість 
від впливів на конкретний процес, на долю конкретної людини. Це питання 
актуальне для багатьох країн, і так само актуалізувалося в Україні. Я думаю, 
що воно не пов’язане з логікою якогось конкретного процесу чи з баченням 
якоїсь конкретної людини. Тобто, об’єктивно це потреба знайти інституційну 
модель, яка цю незалежність убезпечить.

Лариса Денисенко: Романе, якщо говорити про наших ближчих сусідів, 
або країни, які утверджували свою незалежність одночасно з нашою країною 
(я маю на увазі передусім країни Балтії, Грузію, Молдову) – як функціонують 
системи безоплатної правової допомоги там? Наскільки там раніше або пізніше 
почався цей процес? І які риси, подібні до нашої системи, можна відстежити там?

Роман Романов: У цьому питанні дороги країн дуже розійшлися, навіть 
в близьких, сусідніх країнах. Тому точно не можна намалювати східноєвро-
пейську модель. Починаючи з країн Балтії, можна сказати, що Литва, напевно, 
була країною-піонером, у тому, щоб піти шляхом інституціоналізації ухвалення 
окремого закону про безоплатну правову допомогу і формування мережі 
офісів публічного захисту. У великих містах Литви були відкриті офіси, де адво-
кати працювали на повну ставку, але так само в цих офісах були робочі місця 
для адвокатів, які працювали на умовах контракту із залученням за потребою. 
Адже в будь-якій інтституціоналізованій системі офісів публічного захисту все 
одно виникає потреба іноді залучати адвокатів ззовні. Уявімо собі, що є група 
осіб, які, як вважає орган розслідування, спільно вчинили якусь протиправну дію 
(вона може складатися з 20-30 осіб), і вони всі затримані, і всі дають свідчення 
один проти одного. Відповідно, маючи 5, 6, 10, 15 адвокатів в офісі на постіній 
основі, навіть в цій одній конкретній справі не можна забезпечити захисників 
для всіх. Виникає конфлікт інтересів: не може один адвокат в даному випадку 
представляти інтереси двох, трьох, п’ятьох осіб. Виникає ситуація, коли необ-
хідно залучати більш широкі верстви адвокатури, для того, щоб ефективно 
діяти. Литва пішла таким шляхом.

Сусідня із нею Естонія вклала максимум ресурсів в електронне врядування, 
в тому числі в електронне врядування у сфері судочинства, правосуддя. Вони 
зробили таким чином: якщо електронний документообіг і електронні реєстри 
стали централізованими і використовувалися у різних сферах суспільного 
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життя, це дуже спрощувало можливості для обліку, призначення, і усувало 
необхідність створення оцих проміжних ланок, які перевіряють. У судді є доступ 
до основних реєстрів, він бачить доходи, сплачені конкретною людиною податки, 
він має доступ до інших реєстрів. Фактично, суд самостійно має можливість 
визначати ті ситуації, які підпадають під критерій визначений законом, коли 
необхідний захист.

Лариса Денисенко: Там дуже цікава система. Управляють цією системою 
Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, колегія адвокатів. Невже електронне 
врядування вирішує всі ці питання з комунікації і контролю? Стільки об’єктів, 
які це контролюють, але система чітко працює. За рахунок чого?

Роман Романов: Я думаю, що це за рахунок того, що вся країна перейшла 
на режим електронного управління, електронної демократії. Неможливо це 
зробити, якщо електронним стає тільки один елемент. Це складний шлях. І навіть 
Литва, будучи розміром меншою ніж Україна, але дещо більшою, ніж Естонія, 
вже не змогла це осягнути. Вони зробили все це через інституціоналізовану 
систему безоплатної юридичної допомоги. Важко сказати, яким чином ситуація 
буде розвиватися в майбутньому, але зараз ці моделі дуже відрізняються.

Офіси публічного захисту виникли в Грузії і Молдові, так само система 
призначення адвокатів інституціоналізована, але через контракти, виникла 
в Болгарії. В усіх цих країнах були прийняті окремі закони, які регулювали цю 
сферу відносин. Це визнання необхідності того, що ці гарантії формуються 
в межах не тільки процесуальних кодексів, але й встановлюється система адмі-
ністративної відповідальності за ті чи інші дії. Тобто формуються ті алгоритми, 
які забезпечують реалізацію процесуальних гарантій. Це особливість країн 
Центральної Європи, де треба формалізувати дуже багато речей, які, за умов 
ідеально працюючих елементів системи, могли бути ненормалізовані. Це єдине, 
що можна виділити як спільне. У Польщі багато років іде дискусія про ухвалення 
закону, і про створення системи, яка поки що діє в межах адвокатури, але у них є 
елементи первинної юридичної допомоги плюс є різний статус у професійному 
середовищі. Є різний статус цих радників, яких дуже часто спрямовують на те, 
аби вони забезпечували юридичні потреби більшою мірою. Є розвинута система 
університетських юридичних клінік. Тим не менше, в питаннях забезпечення 
гарантій, які на сьогодні встановлені в межах Європейської конвенції з прав 
людини, я думаю, що Польща зараз уважно придивляється до тих кроків, які 
відбуваються в Україні.

Лариса Денисенко: Існують сталі системи безоплатної правової допомоги, 
є нові. На ваш погляд, чи будуть системи змінюватися? Чи варто нам очікувати 
якихось нових, які б змінили європейське сприйняття та роботу цієї ситеми 
в цілому?

Роман Романов: Я впевнений, що будуть. Я пам’ятаю наші початкові дискусії 
з директором Ради з питань юридичної допомоги Нідерландів. Нідерланди – 
це одна з країн, де багато років і успішно діє система БПД, де дуже велику 
увагу приділяли цій системі. Він сказав: «Ви знаєте, вважається, що у нас одна 
з найкращих систем в Європі, але 40 років суцільних реформ. Ми постійно її 
змінюємо». Те саме я чув в Ізраїлі, у Сполученому Королівстві. Я впевнений, 
що це – невід’ємний елемент системи правосуддя, оскільки ми зараз знаходимося 
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у ситуації перманентної реформи, яку важко осягнути і зрозуміти її межі, її стан 
завершення. Це означає, що і система, яка забезпечує обвинувачення, і система, 
яка забезпечує захист, будуть змушені реагувати на зміни. Елемент електро-
нного врядування буде вносити свої корективи в адміністрування, безумовно. 
Скажімо, в Нідерландах система безоплатної юридичної допомоги побудована 
на тому, що працівники міністерства мають повний доступ до реєстру платників 
податків. Оскільки в реєстрі є понад 90 % правдивої інформації про отримані 
доходи громадян, це дає можливість встановити систему, яка частково є 
безоплатною. Закон передбачає, що, залежно від рівня доходів, держава може 
компенсувати від 20 до 100 відсотків витрат. Це створює гнучкість, але в умо-
вах, коли великий обсяг тіньових доходів в країні і відсутній досконалий облік 
платників податків – в Україні це запровадити фактично неможливо. Я думаю, 
що ситуація буде змінюватися. Ця відсоткова шкала умовно має свої переваги. 
Цей внесок у справедливість стає більш вимірюваним. У нас дуже часто люди 
поставлені перед дилемою – або так, або ні, і ніякої проміжної відповіді немає. 
Справедливість іноді вимагає того, щоб вимірюваності було більше. Дуже багато 
елементів розвитку державного управління, розвитку системи правосуддя 
загалом будуть додані в найближчі роки в Україні. Система безоплатної правової 
допомоги буде слідувати цим мінам, а десь, можливо, навіть підштовхувати їх. 
Ще один важливий елемент, який за цим бачу – пов’язаний переважно з обгово-
ренням, що відбувається з адвокатами, які беруть участь в системі безоплатної 
правової допомоги. Вони кажуть, якщо раніше я відчував, що я просто адвокат, 
який діє у величезній державній машині, за яким стоїть МВС, прокуратура, 
корпоративні зв’язки, то тепер я теж можу спиратися на можливості системи. І 
з точки зору навчання, і з точки зору оскарження незаконних дій, і з точки зору 
можливостей реагування. Якщо не допускають до затриманого, якщо не забез-
печують медичну допомогу своєчасно – виникають не лише можливості, які 
має адвокат індивідуально для процесуального реагування, але так само уже 
забепечені системою. Якщо вона бачить, що це системні речі, які відбуваються 
в Україні постійно, має можливості адресувати їх – Генеральній прокуратурі 
України, Міністерству внутрішніх справ, офісу Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини. І це відбувається доволі часто. Це інститут захисту, 
який в цілому може змінювати практику, а не лише впливати на впровадження 
в індивідуальних справах.

Лариса Денисенко: Я сподіваюся, що так і буде відбуватися. Я нагадую 
слухачам «Громадського радіо»: в ефірі ви слухали програму «Ген справед-
ливості» з Ларисою Денисенко. Сьогодні про те, як функціонують системи 
безоплатної правової допомоги в різних країнах, ми говорили з Романом 
Романовим, директором програмної ініціативи «Права людини і правосуддя» 
Міжнародного фонду «Відродження». Почувайтеся захищеними!
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«Більше 60 % людей не знають про право на безоплатну 
правову допомогу», – Іванна Ібрагімова
22 квітня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі програма «Ген справедливості» з Ларисою 
Денисенко. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених 
доступу до правової допомоги і правосуддя. Я вітаю у студії 
Іванну Ібрагімову – експерта українсько-канадського проекту 
«Доступна та якісна правова допомога в Україні». Говорити 
будемо сьогодні про оцінку роботи системи безоплатної 
правової допомоги, яку було проведено в 2014 році. Спо-
чатку хотілося б дізнатися про дослідження. Що саме ви 
досліджували? Люди, документи, події, факти?

Іванна Ібрагімова: Перед тим, як почати дослідження, ми мали тривалі 
експертні дискусії, що будемо досліджувати і як. Принципова відмінність нашого 
дослідження від зазвичай поширених в Україні полягала в тому, що це не було 
таким дослідженням, яке робили фахівці, не виходячи з власних кабінетів. Це 
було дослідження, яке об’єднувало кілька методів і, крім того, що у нас були 
юристи і адвокати, котрі аналізували нормативну базу, ми хотіли подивитися 
й на те, як діє нова система. Ми хотіли зрозуміти, де можна системі допо-
могти, оскільки вона абсолютно нова в Україні і такої не було досі. Досвіду 
впровадження системи немає, і всі намагаються знайти найкращий варіант її 
впровадження. Тому ми виходили з того, щоб допомогти системі розвиватись. 
Коли визначали, що і як ми будемо досліджувати, то, звичайно, подивилися і 
на міжнародний досвід, в тому числі допомогли нам такі нормативні акти, як 
Принципи і керівні настанови щодо доступу до правової допомоги в системі 
кримінальної юстиції ООН. Ми почали аналізувати, певні критерії, на які зважа-
ють інші країни. Зокрема, це доступність правової допомоги, якість і система 
управління правовою допомогою – наскільки всі наші головні «актори» заді-
яні у системі. Ми довго обговорювали основні критерії та які методи будемо 
використовувати. В останній момент, коли публікували звіт, включили нашу 
робочу схему з основними показниками, які ми, власне, хочемо оцінювати. 
Саме дослідження складається з трьох розділів, які так і називаються: доступ-
ність, якість, система управління. Щодо методів, як ми оцінювали. Це не був 
документний аналіз, ми «пішли в люди». Визначили основних зацікавлених 
осіб, які могли б поділитися своїми враженнями про систему БПД. І не просто 
поділитися враженнями, які безпосередньо впливають або на які безпосередньо 
впливає система. Ми залучили до опитування різні групи. Зокрема, ми робили 
інтерв’ю з адвокатами, які працюють в системі безоплатної правової допомоги 
(маються на увазі незалежні адвокати, які працюють у системі за контрактом). 
У 10 областях зробили по дві фокус-групи з адвокатами, з-поза системи. Для нас 
було важливо почути їхню точку зору. По-друге, ми вирішили долучити адво-
катів, які не працюють в системі. Для нас не було важливим відбирати людей, 
які щось знають про систему. Ми брали зріз по адвокатах, які вже давно пра-
цюють в Україні, але не працюють з різних причин в системі БПД. Було важливо 
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зрозуміти, що вони знають про цю систему, що думають про перспективи її 
розвитку. Крім того, ми з’ясували, що сильно на неї впливають й ті агенти, які 
задіяні до захисту або звинувачення осіб в різних процесах, тому дослідження 
проводили з міліцією, прокуратурою, з суддями. Це було одним зі складних 
досліджень. Проводили одноосібні інтерв’ю: були випадково визначені люди, 
які погоджувалися провести такі опитування, по 20 представників з кожної з 
10-ти областей. Якщо говорити про інші країни, в яких культура незалежного 
оцінювання функціонування різних систем є доволі усталеною, то вони майже 
завжди починають з клієнта. Вони запитують у людей, наскільки вони задоволені 
послугами, які їм надавалися. Ми зробили такий пілот опитування клієнтів – це 
було складно, тому що даних про клієнтів у нас фактично немає (інформація 
конфіденційна, і її ніхто не збирає). Знайшли спосіб у межах правового поля, 
щоб можна було хоча б спробувати поговорити з людьми, які точно знають, 
якою була ця допомога. Опитали 33 особи – це, звісно, мало. Але для початку 
було непогано. Крім того, ми зробили репрезентативне, кількісне опитування 
населення у 5-ти областях України і ці області ми обирали так, щоб охопити 
Південь, Північ, Захід і Схід, – для того, щоб можна було говорити про загальне 
охоплення України. Ми робили це опитування стосовно того, наскільки люди 
поінформовані взагалі про систему БПД.

Лариса Денисенко: Наскільки дійсно люди проінформовані, що показали 
дослідження?

Іванна Ібрагімова: Дослідження показали те, що ми і так підозрювали. 
Люди не знають про свої права. І в цьому дослідженні у нас були запитання, які 
стосувалися як безпосередньо безоплатної правової допомоги, так і взагалі 
правової допомоги – наскільки люди обізнані про свої права. Люди не знають 
про свої права, в тому числі не знають про БПД. Більше 60 % опитаних не знають 
про існування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 
не знають про те, що їх повинні інформувати в разі затримання або в інших 
випадках; що вони мають право на адвоката. Але що цікаво, 30 % все-таки знають 
про це. Було запитання про те, хто має інформувати, і близько 80 % сказали, 
що інформувати про всі ці речі має міліція. Запитання повторювались за різними 
типами досліджень і, що цікаво: коли ми опитували клієнтів, то вони так само 
підтвердили, що когось інформувала міліція. Але 30 % сказали, що інформування 
було поспіхом і недетальне. Один з висновків нашого дослідження полягав 
у тому, що необхідно звернути увагу на той документ, який дається людям 
для ознайомлення про їхні права, особливо при затриманні. Документ може 
бути, але надрукований 8-10 шрифтом на маленькому папірці. Люди в стресовому 
стані читають цей документ – і немає гарантії того, що вони усвідомлюють, в яку 
халепу потрапили, що їх може очікувати і що вони дійсно мають певні права 
на адвоката, зберігати мовчання. Але вони цього не знають. Тому роль міліції 
дуже важлива в цей момент – щоб люди змогли сконцентруватися і зрозуміти, 
які в них є можливості захисту.

Лариса Денисенко: Ви опитували правоохоронців, власне, людей, які 
мають інформувати, коли стається з людиною така халепа. Наскільки вони 
говорять відверто, наскільки є правдою, що вони це роблять або з якихось 
причин не роблять. Як вони це пояснюють?
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Іванна Ібрагімова: Представники міліції, яких ми опитували, слідчих і 
тих, хто працює в чергових частинах, – обізнані одо свого обов’язку інформу-
вати громадян. Це було одне з таких міні-завдань – дізнатися, чи вони знають 
власне про процедуру інформування. Так, вони знають. Але чи хочуть вони 
інформувати – це вже інший момент. Для себе особисто один з таких висновків 
кричущих і болючих робила після опитування працівників правоохоронних 
органів: вони не зовсім розуміють сутність правової допомоги і сутність захи-
сту. Оця робота, спрямована на обвинувачення, вона спотворює взагалі підхід 
до роботи з людьми, і один з почутих нами коментарів (причому кілька людей 
в різних містах повторювали це) – БПД погіршує роботу правоохоронних 
органів. Погіршує яким чином? Вони не можуть більше і вчасніше розкривати 
якісь справи? Ні, вони говорять про те, що через наявність адвоката кількість 
зізнань зменшилась, і для них це проблема. Для пересічного громадянина, 
напевно, є зрозумілим, що установка на розкриття злочину завдяки зізнанню 
опиняється під питанням. Ми знаємо про всі ці історії нашої карної системи 
правосуддя, коли треба змусити людину зізнатися. Власне кажучи, це один з 
коментарів працівників міліції – не можна їм тепер так просто досягати показ-
ників розкриття злочинів.

Лариса Денисенко: А працівники міліції усвідомлюють, що не інформу-
ючи або інформуючи у неправильний спосіб людину стосовно обов’язковості 
забезпечення доступу до правосуддя, вони порушують процедуру слідства, 
і це може позначитися далі на тому, як справу передадуть до суду. Як на це 
реагують судді, коли бачать проголошене адвокатом під час судового засідання 
зауваження стосовно того, що клієнт не був належним чином проінформований, 
або невчасно проінформований, або в принципі був обмежений у питанні 
доступу до свого адвоката?

Іванна Ібрагімова: Тут є два ключових моменти. Перший – чи говорять 
працівники правоохоронних органів, зокрема міліція, про те, що є проблеми з 
інформуванням? Вони всі як один говорять про те, що проблем в інформуванні 
немає. Питання в якості інформування. Не можна говорити, що вони свідомі 
того, яким є вплив неінформування. Вони говорять, що інформують. Другий 
момент – судді. З опитаних респондентів з числа суддів ми можемо говорити 
про те, що не всі судді звертають належну увагу на те, наскільки затримані 
були проінформовані про право на адвоката. Але я думаю, що система буде 
змінюватися завдяки тому, що проводять відповідні інформаційні кампанії 
і з самого початку становлення системи працює Координаційний центр з 
надання правової допомоги. У межах тих коштів, які у таких центрів були, 
і в межах наявних інших можливостей, вони проводили такі інформаційні 
роз’яснювання для працівників міліції і для суддів. На момент прийняття Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу» було очевидно, що працівники 
міліції не знають, як працювати, як інформувати центри про затримання. Судді 
також не звертали на це уваги. Але завдяки різним інформаційним буклетам, 
плакатам, просто зустрічам, роз’ясненням ситуація покращується. Інша спра-
ва – доволі висока плинність кадрів у міліції. І такі роз’яснення дуже потрібні. 
Але є ще один дуже важливий момент: працюючи над обізнаністю населення 
з приводу права на БПД за підтримки різних міжнародних донорів, експерти 
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думали, де мають бути оприлюднені відповідні інформаційні матеріали. Однією 
з пропозицій було розміщувати їх там, де людей затримують. Що показово – 
відділки міліції відмовилися вішати на стіни ці плакати. Працівники МВС досі 
не вирішили цього питання.

Лариса Денисенко: Ви аналізували так само якість надання послуг з 
боку адвокатів, які працюють у системі. Що можна сказати з цього приводу? 
Наскільки законодавство заважає адвокату бути ефективним? Можливо, заважає 
управлінське рішення чи правозастосування?

Іванна Ібрагімова: Оця назва – «безоплатний адвокат» підживлює стерео-
тип, який пов’язаний з якістю системи. У нас є повсюдно поширений міф про те, 
що безоплатний адвокат є невмотивованим – значить працює погано. Таке уяв-
лення поширене не тільки серед пересічних громадян. Ця думка була озвучена 
в спілкуванні з суддями та прокурорами – вони схильні переоцінювати вплив 
фінансової допомоги. Якщо говорити про опитування суддів і про статистичні 
данні результатів роботи адвокатів, то враження у людей різні. Хтось говорить 
про те, що адвокати БПД не такі активні. Але якщо подивитися на об’єктивні 
дані, то збільшилась кількість оскаржень дій міліції і рішень певних органів, 
збільшилась кількість виправдувальних вироків. У тому числі там, де працюють 
адвокати безоплатної правової допомоги. Якщо ми хочемо оцінювати якість, 
то не можемо опитувати лише зацікавлені сторони. Якщо подивитися знову 
на опитування клієнтів, то рівень довіри серед тих, хто скористався адвокатом 
системи, вищий порівняно з тими, хто не вдавався до послуг адвокатів системи. 
Можна сказати, що Координаційний центр звернув увагу на питання якості. 
Наприкінці року були розроблені відповідні стандарти якості надання БПД1, 
здійснюється навчання, і це позначилось на структурі управління. У регіональних 
центрах запроваджені посади фахівців з питань якості. Вони повинні дивитися 
на роботу адвокатів саме з точки зору дотримання основних професійних 
стандартів, при цьому зберігаючи всі умови конфіденційності, захисту всіх прав 
клієнтів. Хто краще, ніж адвокати, міг би оцінити цей аспект якості. Але треба 
використовувати різні методи, щоб подивитися на якість.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про забезпечення конфіденційності 
першої зустрічі з адвокатом, безперервність захисту – наскільки все це забез-
печується адвокатами і не тільки. Якщо говорити про ці проблеми, наскільки 
вони є актуальними?

Іванна Ібрагімова: З приводу безперервності велися дискусії, бо видава-
лися два види доручень: перше – коли адвокат приходив вперше до людини 
на момент затримання, а вже друге доручення давалося на подальші стадії 
процесу. Деякі опитані нами експерти і зацікавлені сторони говорили, що тут є 
ризик того, що на подальших стадіях підключаються інші адвокати, яким треба 
більше часу, щоб ознайомитися зі справою. Тому було прийняте рішення, щоб 
адвокат вів справу до кінця. Але міліція намагається знайти способи виживання, 
і тому почалася практика запитів на подальші стадії, проведення слідчих дій 
і запрошення іншого адвоката. Тому центри почали відслідковувати моменти 
заміни адвокатів – з’ясовувати, з яких причин відбулася відмова від адвоката, 

1 Йдеться про Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному 
процесі, затверджені наказом Міністерства юстиції від 25 лютого 2014 р. № 386/5.
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щоб забезпечити безперервність надання послуг. З іншого боку, під час нещо-
давнього візиту до Канади, ми спостерігали за їхньою системою захисту. Вони 
не бачать проблеми у забезпеченні безперервності захисту, якщо змінюється 
адвокат по ходу, бо вони говорять, що всі їх адвокати працюють, як одна команда.

Лариса Денисенко: Людина в умовах неволі додатково нервується через 
те, що постійно змінюється адвокат. Це відбивається на рівні її довіри до свого 
захисту. При такому рівні довіри ми маємо слідкувати все ж таки за безперерв-
ністю захисту, щоб людина почувалася спокійніше.

Іванна Ібрагімова: Можливо, в цьому є сенс. У більшості випадків таку 
безперервність намагаються забезпечити. Людині в скрутному становищі дійсно 
легше довіритися одній людині і з нею працювати далі.

Лариса Денисенко: Це, можливо, вузькопрофільне питання, але вони 
зачіпають інтереси батьків неповнолітніх дітей? Бо діти часто потрапляють 
у халепу, наприклад, перебуваючи в нічному клубі або в темний час доби 
на вулиці. Як організоване чергування адвокатів у системі БПД? Наскільки мені 
відомо, воно фактично цілодобове.

Іванна Ібрагімова: Воно є цілодобовим. Якщо на початку існування 
системи лише міліція направляла відповідний документ до центру, після чого 
центр надавав адвоката, то на сьогоднішній день вже діють інші нормативні 
акти, відповідно до яких родичі і близькі можуть зателефонувати до центру 
(цілодобово працює єдиний телефон по всій Україні 0 800 213 103) і повідомити 
про затримання. Тоді починається процедура перевірки і адвокат буде наданий2. 
Що стосується затримання неповнолітніх, то тут законодавство дуже чітке, воно 
відповідає міжнародним стандартам. Присутність адвоката є обов’язковою. 
Говорять, що кримінальна ситуація у нас дещо «помолодшала», тому в таких 
ситуаціях, де затримана молодь, право на адвоката для неповнолітніх є дуже 
важливим. Щодо чергування. Центри працюють дійсно цілодобово, адвокати 
працюють на основі чергування. На початку місяця визначається графік, 
за яким вони будуть чергувати. Але є віддалені райони, до яких треба довго 
добиратися. Є адвокати, які повинні чергувати в якийсь конкретний день ще й 
тому, що може бути більше затримань або більше викликів. Налагоджена ця 
система таким чином, щоб адвокати приїжджали вчасно. Законодавство дає 
обмеження – годину, у виняткових випадках – 6 годин, і всі адвокати системи 
БПД, коли є затримані, приїжджають в межах цього часового інтервалу.

Лариса Денисенко: Хотілося б ще з’ясувати одну таку річ, що є важливою 
у наших умовах. Людина завжди турбується, чи на мене вистачить? Хотілося б 
поговорити про кількість клієнтів і кількість адвокатів, наскільки вистачає 
адвокатів, щоб забезпечити захист людей. Чи є відповідна статистика?

Іванна Ібрагімова: Статистичні дані оприлюднюються на сайті Коор-
динаційного центру, їх усі можуть подивитися в динаміці. Адвокатів загалом 
вистачає. Не було таких випадків, щоб адвокат був потрібний і не був наданий. 
З іншого боку, у адвокатів є труднощі з тим, щоб дістатися до віддалених тери-
торій і звичайно з «покриттям» адвокатами всіх районів. Тому відбуваються 
конкурси із залучення адвокатів до системи. І будуть проводитися надалі, 

2 Детальніше див. Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 
під вартою, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 28 грудня 2011 р. № 1363.
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оскільки система буде розширятися на адміністративні і цивільні справи. 
Хочу згадати ще один момент: факти побиття у правоохоронних органах 
зменшуються, оскільки працівники міліції знають, що адвокат буде наданий, 
а адвокати системи БПД дуже принципові. І якщо вони виявляють відповідні 
факти побиття, то складають процесуальні документи і далі процедура діє 
відповідно до законодавства – обов’язково має бути реакція. Тому система 
працює. Ще один важливий момент – це дослідження було незалежним, воно 
проводилося незалежно від Координаційного центру, від його бажання чи 
ресурсів, хоча працівники центру допомогали нам організаційно, забезпечили 
зустрічі з адвокатами. Ми також робили фокус-групи з директорами центрів, 
з черговими, для того, щоб дізнатись, що вони думають про систему, які вони 
бачать проблеми і можливості. Це була спроба подивитися саме відстороненим 
поглядом на систему, залучити людей, які експертно можуть оцінити, подивитися 
з точки зору різних зацікавлених сторін, аби потім докласти спільних зусиль 
і покращити роботу системи. Незалежність полягала в тому, що дослідження 
відбувалося не за рахунок державного бюджету, оскільки коштів там на це 
немає, як немає і на інформування, і на інші важливі речі. Тому підтримка 
донорів, зокрема Міжнародного фонду «Відродження», була дуже важлива. 
Соціологічні дослідження є дуже вартісними, але важливо продовжувати цю 
роботу й надалі. Коли ми виносили результати досліджень на обговорення 
Відкритої громадської платформи розвитку української системи безоплатної 
правової допомоги1, то якраз говорили про те, що важливо продовжувати такі 
дослідження, і, можливо, за кілька років ми повторимо опитування.

Лариса Денисенко: Дякую Іванні Ібрагімовій за участь у програмі. Вона 
поділилася результатами аналізу першого року діяльності системи БПД. Нагадую 
слухачам «Громадського радіо», що це був «Ген справедливості» з Ларисою 
Денисенко. Почувайтеся захищеними!

1 Відкрита громадська платформа розвитку української системи безоплатної правової допомоги є добро-
вільною ініціативою та формою співпраці громадських діячів та експертів у галузі прав людини, верховенства 
права, юстиції в кримінальній сфері в Україні. Її учасниками є адвокати, правозахисники, громадські орга-
нізації у сфері захисту прав людини. Мета громадської платформи – всебічне сприяння розвитку системи 
безоплатної правової допомоги в Україні.
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«Суд присяжних у нашій країні міг би стати школою 
правосуддя», – Олександра Яновська
8 травня 2015 року

Лариса Денисенко: В ефірі «Ген справедливості» з 
Ларисою Денисенко, ми продовжуємо цикл програм при-
свячених доступу до правосуддя і безоплатній правовій 
допомозі. Сьогодні ми концентруємося на адвокатурі: як 
вона реформується, як це позначається на тих, хто пред-
ставляє ваші інтереси. Я вітаю у студії Олександру Яновську, 
доктора юридичних наук, адвокатку. Почнемо з початку, 
з того, як функціонувала адвокатура з часів Радянського 
Союзу. Мало хто знає, як це працювало. Тоді було менше 
людей, які судилися, порівняно з 21 століттям, але інституція 

функціонувала. Як це було?
Олександра Яновська: Дійсно, багато що змінилося з часів Радянського 

Союзу, в тому числі і в організації адвокатури. Адвокатура тих часів була органі-
зована досить просто – колегії адвокатів були організовані за територіальним 
устроєм. Усі колегії об’єднувалися за регіональним принципом в обласні 
колегії адвокатів. Все це свого часу підпорядковувалося Міністерству юстиції. 
Адвокатура, з одного боку, була незалежною, з іншого боку, певна звітність 
перед державним управлінськім органом відбувалася. На сьогоднішній день 
ситуація змінилася. Ще в 90-х роках, коли розпався Радянський Союз і поча-
лись економічні трансформації, так само це торкнулося і юридичної професії. 
Багато виділилось правових кооперативів, чимало юристів почали надавати 
правову допомогу за ліцензіями. І лише в 1992 році, коли був прийнятий закон 
України про адвокатуру2 (мій дідусь був його співавтором, тому я дуже добре 
знаю процедуру його прийняття), тоді адвокатура перетворилась більше на ту 
організацію, яку ми звикли бачити в останнє десятиріччя.

Лариса Денисенко: Ви згадали свого дідуся, і не можу не запитати, це 
юридична династія? Це завжди дуже цікаво. Як він сприймав або, може, з вами 
ділився думками про адвокатуру ще довоєнного і післявоєнного часу?

Олександра Яновська: Зараз починають проводити дослідження і дуже 
цікаво почути про те, як працювала адвокатура за тоталітарного режиму. 
Адвокати працювати не могли, змагальності в процесах не було. Безсумнівно, 
тоді для адвокатів були часи найбільш складні. Я дуже добре знаю представ-
ників адвокатури 70-х років, які працювали надзвичайно ефективно в тих 
умовах, коли нібито не було тієї змагальності. Коли адвокат в кримінальному 
процесі починав свою діяльність наприкінці судового процесу, але адвокати 
тоді працювали дуже ефективно і наполегливо. Відверто кажучи, адвокатура 
на той момент об’єднувала в собі осередок людей з моральними принципам.

Лариса Денисенко: Хотілося б поговорити про Україну після того, як вона 
здобула незалежність і отримала державність. Які, на ваш погляд, визначні 

2 Йдеться про Закон «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 року, що втратив чинність у зв’язку з прийняттям 
5 липня 2012 року Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
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міжнародні, політичні, реформаторські процеси, зміни в законодавстві вплинули 
на трансформацію адвокатури і що отримували поетапно на виході?

Олександра Яновська: Відправним моментом стало прийняття закону 
про адвокатуру в 1992 році, коли радянські колегії адвокатів перетворились 
на новітні форми роботи адвокатів. З’явилися адвокатські об’єднання, деякі 
почали працювати індивідуально – це дало нові організаційні умови для роботи 
адвокатів. Водночас, поряд з адвокатами правову допомогу надають юристи, 
які не мають статусу адвоката. І таких юридичних фірм, які не є адвокатськими 
об’єднаннями, велика кількість. Після розпаду Радянського Союзу сформувалося 
таке поняття, як бізнес-адвокатура – це певна специфіка роботи таких адвокатів.

Лариса Денисенко: А якщо говорити про судову реформу?
Олександра Яновська: Міжнародні стандарти роботи адвокатів суттєво 

відрізнялися і відрізняються від тих стандартів, за якими працюють адвокати 
в Україні. Багато адвокатів спробувало себе на міжнародній арені в міжна-
родному праві, і їм це вдалося. Ті адвокати, які працюють на внутрішньому 
ринку правових послуг, і досі залишаються далеко осторонь міжнародних 
стандартів роботи. Лише зараз Європейська конвенція з прав людини1 починає 
усвідомлюватися адвокатами в Україні як реальний інструмент, який можна 
застосовувати на практиці. Незважаючи на те, що ще в 2006 році було прийнято 
закон про обов’язковість виконання рішень Європейського суду з прав людини2.

Лариса Денисенко: До речі, я його писала. І писала саме тому, що таких 
прикладів дуже мало по всьому європейському законодавству. Усвідомлюючи 
систему виконання судових рішень нашої країни, вирішила, що це буде не зайве. 
Втім, як ви бачите, 95 % рішень Європейського суду з прав людини, навіть 
за умови наявності спеціального ухваленого закону, в країні не виконуються.

Олександра Яновська: Не виконується. Цією проблематикою я займаюся 
вже кілька років. Адвокати не знають рішень Європейського суду. А я завжди 
кажу, що хто, як не адвокат буде реалізовувати ці рішення. Судді не будуть 
їх шукати, хочеться думати, що у них просто багато роботи. Прокурори, слід-
чі – тим більше не мають відшукувати відповідні рішення Європейського суду. 
Саме адвокати мають стати тією рушійною силою, яка буде вчити нашу правову 
систему використовувати рішення Європейського суду у практиці.

Лариса Денисенко: Як ви вважаєте, чи вплинуло прийняття Кодексу 
адміністративного судочинства на оздоровлення адвокатури?

Олександра Яновська: Кодекс адміністративного судочинства за сво-
їйєю природою є прогресивним. Але якщо подивимось на практику рішень 
адміністративних судів, то побачимо, що 80 % рішень приймається на користь 
не людини, а держави. Мені здається, що як раз цей вид судочинства не кори-
стується великою популярністю.

Лариса Денисенко: У чому проблема, що адвокати не можуть працювати 
саме в таких процесах і виборювати справедливість для людини?

Олександра Яновська: Адвокати не є ініціаторами звернення до суду, 
адвокати фактично реалізують волю клієнта. А воля клієнта виникає тільки 
тоді, коли клієнт бачить якісь перспективи. А коли отака практика і статистика, 

1 Йдеться про Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, ратифіковану Україною 17 
липня 1997 року.
2 Йдеться про Закон «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».
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що скільки в той суд не звертайся – рішення не буде прийнято на користь 
людини, а на користь державного органу, особливо на регіональному рівні… 
Зазвичай люди намагаються уникати того, щоб вступати у відкритий конфлікт 
з державою.

Лариса Денисенко: Як впливає на вирішення проблем людини адвокат-
ський запит3? Адже коли ми говоримо про адвокатів, то переважно говоримо 
про представництво інтересів людини під час судового засідання або під час 
затримання. Адвокатський запит взагалі на щось впливає? Він як раз допомагає 
комунікувати з державними органами?

Олександра Яновська: Адвокатський запит є не стільки засобом кому-
нікації, скільки одним із засобів збирання доказової інформації, в тому числі. 
На жаль, не зважаючи на те, що інститут адвокатського запиту існує давно, але 
його ефективність дуже низька. Звісно, новий закон України про адвокатуру 
і адвокатську діяльність дещо покращив ситуацію, ввівши не тільки право 
адвоката, а й певний обов’язок органу чи установи, до якої звертається адвокат, 
надати відповідь на цей запит. Більше того, навіть запроваджена адміністра-
тивна відповідальність за ненадання відповіді. Однак ефективність всіх цих 
інструментів дуже низька. Чомусь посадові особи мало знайомі з профільним 
законом про адвокатуру і адвокатську діяльність.

Лариса Денисенко: Натомість вони добре знайомі з практикою адміні-
стративних судів, бо 80 % рішень на їхню користь.

Олександра Яновська: Можу сказати про досвід нашої ради адвокатів 
міста Києва – дуже енергійно складаються адмінпротоколи про ненадання 
відповідей на адвокатські запити. Але якщо подивитись на розгляд цих про-
токолів у судах, то ефективність дуже низька.

Лариса Денисенко: Я згадую слова одного зі своїх колег, якого вже нема 
серед нас, він колись в середині 90-х років дуже сумно зауважив мені таке: 
«Ларисо, тобі не здається, що адвокати за кілька років перетворяться на атри-
бут правосуддя, що від нас нічого не буде залежати, крім того, що ми маємо 
бути присутні на судовому засіданні, а ще гірше – просто будемо переносити 
гроші». От як раз з бенефікацією адвокатури хотілося б поговорити про різні 
типи адвокатури, які з’явилися. Я нарахувала багато типажів – це міліцейські 
адвокати, які споконвіку існували в нашій системі; адвокати «рішальщики», 
які народилися в середині 90-х років; адвокати-лобісти; адвокати-медіатори; 
адвокати безсеребреники, що за покликом серця цікавляться справами людей, 
які не здатні заплатити. Як ви можете прокоментувати всю цю ситуацію і типажі, 
які працюють разом з нами.

Олександра Яновська: Так сталося, що всі ці типажі народжувалися 
на моїх очах, бо я прийшла в адвокатуру в 1994 році і бачила, як змінюються 

3 Адвокатський запит – письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого 
самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій, незалежно від форми 
власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних 
адвокату для надання правової допомоги клієнту. Повну відповідь на такий запит слід надати протягом п’яти 
робочих днів з дня отримання запиту. Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне 
або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 425 до 850 грн. Повторення протягом року аналогічного порушення тягне 
за собою накладення штрафу на посадових осіб від 1020 грн. до 1360 грн. або громадські роботи на строк 
від двадцяти до тридцяти годин.
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взаємовідносини між судами і адвокатами, слідчими органами. Дійсно, народ-
ження такої ганебної групи адвокатів, як міліцейські чи кишенькові – це було 
породженням саме тих років. Фактично – це те, що ми називаємо робота 50/50, 
коли наполовину адвокат працював на свого клієнта, а наполовину зі слідчим 
і суддею. Створювалась видимість роботи, клієнтові пояснювали, що все буде 
добре, все вирішиться. Але якщо б адвокат працював відповідально, то відсто-
ював би інтереси клієнта на іншому рівні. На сьогоднішній день проти таких 
адвокатів зроблений великий крок системою безоплатної правової допомоги. 
Що б про неї не говорили – зроблена величезна робота і адвокати працюють. 
Оця зв’язка «свій адвокат у кожного слідчого у кожному суді» майже зламана. 
Закон зараз визначає, що якщо людину затримують, то адвоката їй запрошують 
із системи безоплатної правової допомоги. Це вже не кишенькові адвокати 
конкретного слідчого, це вже адвокат із системи, в нього є інструменти, щоб 
працювати на інтереси клієнта.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про Кримінальний процесуальний 
кодекс, що він змінив для людини, і що він змінив для адвоката?

Олександра Яновська: Зараз дуже модно сварити цей кодекс, говорити, 
що він недолугий. Але він більш прогресивний порівняно зі старим і про це 
не варто сперечатись. Значно посилені гарантії при затриманні особи. На сьогод-
нішній день затриману особу відразу мають забезпечити правовою допомогою1.

1 Уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана негайно повідомити про це 
Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. У разі неприбуття захисника в установлений 
законодавством строк (від 2 до 6 годин після отримання доручення центру), уповноважена службова особа 
негайно повідомляє про це Центр. Службова особа, відповідальна за перебування затриманих, зобов’язана 
перевірити дотримання цих вимог, а в разі нездійснення повідомлення про затримання – здійснити такі дії 
самостійно.
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«Адвокат може сказати кілька фраз – і це вирішить 
долю справи», – Роман Мартиновський
17 травня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо», з вами «Ген справедливості» і Лариса Денисенко. Ми 
продовжуємо говорити про доступ до правосуддя і функ-
ціонування системи безоплатної правової допомоги. Гість 
студії – адвокат Роман Мартиновський. З паном Романом ми 
будемо говорити про якість і стандарти правової допомоги. 
Пане Романе, вітаю Вас. На ваш погляд, що для людини 
значить стандарти правової допомоги?

Роман Мартиновський: Доброго дня. Людина, яка звер-
нулася, щоб отримати правову допомогу, взагалі не повинна 

замислюватися над тим, що таке стандарти і критерії оцінювання. Людина має 
отримати правову допомогу в тому обсязі та тієї якості, яка забезпечить вирі-
шення питання, що постало перед нею. Якщо людина залишиться задоволена, 
навіть якщо питання і не буде вирішене, якщо правова позиція була дуже 
слабка, то це зовсім не буде означати, що стандарти якості не були дотримані. 
Можуть бути й інші ситуації, коли на перший погляд проблема людини нібито 
вирішена, але насправді, що стосується якості надання правової допомоги, 
залишається дуже багато питань.

Лариса Денисенко: На що все-таки варто звертати увагу громадянам під 
час спілкування з адвокатом, щоб почуватися спокійним і захищеним?

Роман Мартиновський: Перш за все, якщо мова йде про систему безоп-
латної правової допомоги…

Лариса Денисенко: Ми можемо розширитися, не обов’язково концен-
труватися на системі безоплатної правової допомоги.

Роман Мартиновський: Якщо ми розширюємо нашу тему, то тоді, перш 
за все, людина має довіряти адвокату. Звідки може з’явитись довіра? Людина 
може прийти до адвоката за рекомендацією своїх знайомих, і тоді від самого 
початку між людиною і адвокатом виникає певний ступінь довіри. Людина 
може зайти з вулиці2, і тоді це та ситуація, яка виникає між адвокатом системи 
безоплатної допомоги і людиною, яка звернулася по цю допомогу. Тут дуже 
багато буде залежати від того, наскільки держава зацікавлена у тому, щоб 
правова допомога, яка надається, була дійсно якісною. Якщо людина буде 
довіряти державі, вона буде довіряти адвокату. Якщо людина не довіряє 
державі, їй дуже важко довіряти адвокату. Можуть бути певні ситуації, коли 
людина не довіряє державі, але довіряє адвокату. Ситуація, яка була на Майдані 
восени 2013 – взимку 2014 років показала, що адвокати системи безоплатної 
правової допомоги насправді дуже багато зробили задля захисту активістів, і 
вони користувались величезною довірою людей.

2 Українська модель надання безоплатної вторинної правової допомоги зараз не передбачає вибір 
захисника чи представника – призначення адвоката здійснюється центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, виходячи з графіка чергування адвокатів, їхньої зайнятості, спеціалізації тощо.
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Лариса Денисенко: Мені дуже цікаво, чому довіра до державних органів, 
до органів управління, у нас низька? У принципі, я можу зрозуміти чому. Важко 
довіряти, скажімо, міліції, котра поводиться, як завгодно, але не як працівники 
правоохоронних органів. Важко довіряти тому самому Уряду, важко довіряти 
Парламенту. Перед нами постійно постають виклики недовіри. Наскільки, 
на ваш погляд, адвокат державної системи безоплатної допомоги у свідомості 
людини, у сприйнятті – пов’язаний з державою?

Роман Мартиновський: На перший погляд, дуже пов’язаний з державою, 
але це на перший погляд. Людина, яка хоча б трошки розуміється на тому, як 
побудована система БПД, звичайно, зрозуміє, що ніякого тісного зв’язку немає. 
Держава лише виплачує кошти за ту роботу, яку виконує адвокат. Ми знаємо 
ситуації, коли були певні періоди затримки виплати коштів адвокатам за виконану 
роботу, і це зовсім не означало, що вони якимось чином перестали працювати, чи 
погіршилась якість їхньої роботи. Цей зв’язок, коли держава оплачує послуги 
адвоката, зовсім не означає, що держава може впливати на позицію адвоката 
у справі. І ті останні інновації, які відбулися у системі безоплатної правової 
допомоги, спрямовані на посилення незалежності Координаційного центру з 
надання правової допомоги.

Лариса Денисенко: Ви зауважили стосовно того, що держава виплачує 
кошти адвокатам, які працюють в системі БПД, і тоді виникає питання, чи повинна 
держава контролювати якість цієї допомоги, яка надається?

Роман Мартиновський: Скажу дуже неприємну річ для багатьох адвокатів, 
і я про це кажу вже приблизно з 2012 року, що насправді – це загальновизнані 
правила поведінки. Коли той, хто оплачує, має право знати, наскільки якісно 
виконана робота, за яку він платить. Тому, так чи інакше, рано чи пізно, держава 
скаже – добре, система функціонує на перший погляд ніби добре, але я хочу 
знати, наскільки добре вона функціонує, за що я плачу кошти. Я абсолютно зго-
ден з тим, що має бути певне незалежне оцінювання якості правової допомоги. 
Держава насправді має отримувати звіт про цю оцінку і знати, як ідуть справи 
у цій сфері. Не потрібно забувати й те, що є відповідна практика Європейського 
суду з прав людини у сфері забезпечення права на безоплатну правову допомогу, 
яка чітко визначає, що за якість правової допомоги, наданої адвокатами цієї 
системи, не несе відповідальності ні центр, ні сам адвокат. У Європейському 
суді відповідальність несе саме держава. Є справа «Дауд проти Португалії», є 
справа «Чекалла проти Португалії», в яких Європейський суд чітко зазначив, 
що ті недоліки, яких припустилися адвокати в цих справах, суттєво вплинули 
на права підзахисного, і тому держава має відповідати1. Було визнано порушення 
статті 62 на справедливий судовий розгляд. Якщо держава є відповідачем у суді 
щодо таких справ, вона безумовно має знати, що відбувається у системі і має 

1 Czekalla v Portugal, рішення ЄСПЛ від 10 жовтня 2002 р., п. 60; Daud v Portugal, рішення ЄСПЛ від 21 квітня 
1984 р., п. 38.
2 Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Україною 17 липня 1997 
року. Згідно з цією Конвенцією кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має, 
зокрема, бути негайно і детально поінформований зрозумілою для нього мовою про характер і причини 
обвинувачення, висунутого проти нього, мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту, 
захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, 
або – за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника – одержувати таку допомогу 
безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя, якщо він не розуміє мови, яка використовується 
в суді, або не розмовляє нею, – одержувати безоплатну допомогу перекладача.
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якимось чином отримувати інформацію стосовно якості правової допомоги, 
а далі вона вже буде вирішувати: або вона буде стимулювати розвиток такої 
системи матеріально, або буде інституціонально щось змінювати і впливати 
якимось чином на процеси, які відбуваються в аспекті якості наданої правової 
допомоги.

Лариса Денисенко: А якщо говорити про нашу ситуацію, наскільки, на ваш 
погляд, могла б бути ефективною моніторингова система, яка контролює і 
аналізує якість наданих послуг? Адже дуже багато таких речей, які залишилися 
у спадок від радянської системи – це формальність, статистичні дані, цифри, від 
яких відштовхуються, і цифрами дуже часто вимірюється якість. Це кількість 
пом’якшених покарань, виправдувальних вироків, навіть кількість клопотань 
треба враховувати, які адвокат готує, кількість годин, які адвокат проводить 
зі своїм клієнтом – так само має впливати на ту якість і задіяність адвоката. 
От на ваш погляд, які інструменти використовувати і що варто аналізувати 
державі, щоб розуміти, якісна це допомога чи ні?

Роман Мартиновський: Одразу дуже багато запитань. Я спробую послідовно 
відповісти на них. Що стосується кількісних показників. Коли ми у 2010 році 
впровадили першу оцінку якості роботи офісів громадського захисту3, які були 
засновані в межах пілотного проекту, на досвіді яких згодом було побудовано 
систему БПД, перед нами виникли питання – як, за якими показниками можна 
оцінити якість роботи, яка надається адвокатом. Ми дійшли висновку, що, окрім 
якихось формальних критеріїв, до яких треба віднести і кількісні показники, 
є ще сутнісні критерії – яким чином, по суті, відбувався захист. Як полюбляє 
говорити Європейський суд з прав людини, чи було в цілому забезпечено 
справедливий розгляд? Не скільки захисників було у людини в суді, а яким 
чином вони виконували свою роль захисника. Ми тоді для себе розділили ці 
показники на формальні і сутнісні. Ті, які можна оцінити, в тому числі і за кіль-
кісними показниками, і ті, які можна оцінити тільки з точки зору того, наскільки 
була правильно вибрана позиція у справі і наскільки повно адвокат вжив всіх 
заходів. Я вам наведу приклад, коли ми взяли показники перекваліфікації більш 
тяжкої статті на менш тяжку, і взяли показники, які свідчили про те, що вироки 
були досить м’якими (наприклад умовна міра покарання, інші міри покарання, 
які не були пов’язані з позбавленням волі). У деяких справах бачили ситуацію, 
коли фактично людина підлягала виправданню. Тобто як оцінити роботу? Зовні це 
виглядає, ніби адвокат досяг успіху. Адже була, наприклад, досить тяжка стаття, 
яка стосувалася вбивства, і здійснено перекваліфікацію на менш важку статтю, 
яка передбачає відповідальність за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 
що спричинили смерть, і людина отримала умовне покарання. Але всі факти 
у справі, зібрані докази свідчили про те, що потрібно було відстоювати позицію 
на виправдання цієї особи. Ніякими кількісними показниками вирахувати це 
неможливо. Це відноситься якраз до сутнісних показників. Що стосується часу, 

3 Йдеться про створені та фінансовані Міжнародним фондом «Відродження» офіси громадського захисту 
в Харкові, Хмельницькому та Білій Церкві, які були прототипами сучасних центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги і спеціалізувалися на наданні правової допомоги деяким категоріям затриманих. 
Зараз офіси припинили свою діяльність, проте їхні напрацювання лягли в основу нормативно-правових актів 
у сфері надання безоплатної правової допомоги, а представники офісів продовжують працювати в системі 
безоплатної правової допомоги.
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який проводить адвокат зі своїм клієнтом – адвокат має спілкуватися зі своїм 
клієнтом стільки, скільки це потрібно для справи.

Лариса Денисенко: Це дуже хитромудро і насправді дуже незрозуміло. 
Я навіть за своїм досвідом знаю, що якщо тобі телефонують, ти мусиш одразу 
на це реагувати, відразу запрошувати до зустрічі, відразу щось робити. Якщо 
ти, наприклад, не зможеш відповідно відреагувати на клієнта, клієнт обража-
ється, тому що відчуває брак уваги. Часто навіть адвокатів використовують, як 
психологічне розвантаження: людині потрібно, щоб її просто почули. Людина 
ображається, чому ти мало приділяєш уваги. І тому важко з часовими межами 
визначитися.

Роман Мартиновський: Мені пригадується байка про дитину, яка тривалий 
час не розмовляла, а тоді, коли виникла ситуація, яка потребувала захисту її 
прав, одразу багато чого сказала. Коли її спитали, чого ж ти раніше мовчала, 
дитина сказала, що не було необхідності. Так само і тут. Адвокат може зайняти, 
за певних обставин, позицію пасивного захисту, коли він буде мовчати у ході 
досудового слідства. Можливо, навіть тривалий час буде мовчати. Коли всі 
шляхи для відступу будуть відрізані, адвокат може сказати кілька фраз, які 
вирішать долю справи. Коли ми оцінювали роботу адвокатів у 2010 році, такі 
ситуації виникали. Ми чудово бачили з позиції адвоката, що це було абсолют-
но виправдано. Оскільки адвокат вчинив таким чином, що після того, як він 
заговорив, ані слідство, ані прокуратура нічого вже не могли виправити в цій 
справі. Ви кажете, хто має оцінювати – перш за все, мають оцінювати рівні 
рівних. Я завжди кажу, що ті, хто оцінює, рівні до тих, кого вони оцінюють. Це 
мають бути люди, яких поважають, люди, які мають великий стаж роботи. Дуже 
багато залежить від того, як людина себе поводить в процесі оцінювання. Якщо 
людина позиціонує себе як помічника, то і адвокат якого перевіряють, буде 
відкритий для перевірки. Більш того, після того, як ми здійснювали оцінку 
протягом першого, другого дня, до нас підходили адвокати і починали ради-
тись щодо тих ситуацій, які в той час були у них по захисту. Після того, як ми 
вже закінчили свою роботу і дали оцінку (комусь вона могла не сподобатися), 
до нас продовжували звертатися адвокати цих офісів по допомогу.

Лариса Денисенко: Пане Романе, хотілося б повернутися до системи БПД. 
Існують стандарти1, які поширюються серед адвокатів, та яких адвокати мають 
дотримуватися під час затримання, судового процесу. Наскільки ви вважаєте 
вони виправдані, добре виписані для адвокатів, які працюють в системі?

Роман Мартиновський: На етапі становлення системи безоплатної право-
вої допомоги наявність таких стандартів – це краще, ніж їх відсутність. Рано чи 
пізно, перед системою постане питання, що стандарти мають відповідати 
значенню слова «стандарти». На сьогоднішній день стандарти, які затверджені 
відповідним наказом Міністерства юстиції – це певний алгоритм дій адвоката, 
який не може передбачити всі ситуації, що виникають у адвокатській практиці. 
Це не зовсім той інструмент, за допомогою якого можна визначити якість 
наданої правової допомоги. Я можу навести ситуацію, коли людина отримує 
умовний строк, хоча мало б вирішуватися питання стосовно виправдання. З 

1 Йдеться про Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному 
процесі, затверджені наказом Міністерства юстиції від 25 лютого 2014 р. № 386/5.
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якого боку не підійти до цих стандартів, неможливо через їх призму визначити, 
що адвокат припустився помилки. Тобто він міг виконати ці стандарти, і тим 
не менш ця помилка буде присутня. Стандарти мають бути більш загальними, 
вони не повинні бути виписані настільки чітко. Просто для того, щоб оціню-
вати, крім стандартів, мають бути ще й критерії. А от що стосується критеріїв, 
то вони, як і порядок оцінювання, мають бути виписані більш детально. Але 
я хочу підкреслити, що дуже багато залежить від самих оцінювачів.

Лариса Денисенко: А можна навести ще один приклад тих стандартів, які 
існують зараз, і змоделювати поведінку адвоката? І що б ви виправили?

Роман Мартиновський: Ми в 2012 році, оцінюючи досвід офісів громадського 
захисту (досить великий був колектив авторів, адвокатів), виписали посібник з 
організації роботи офісу громадського захисту. У ньому якраз був розділ, який 
стосувався стандартів якості. Я відстоюваював таку позицію, що стандарти 
спираються на загальні принципи – законність, незалежність, домінантність 
інтересів клієнта, конфіденційність. З одного боку, це досить розпливчасто, з 
іншого – якщо спробувати виписати стандарти в тому вигляді, як вони зараз 
є, якось їх розширити, то це може перетворитися на величезний талмуд, який 
не можна буде ані прочитати, ані використати на практиці. Навіть виконавши 
всі положення нинішніх стандартів, адвокат не застрахований від помилки. 
Точніше не адвокат, а швидше, його клієнт, бо не можна формувати стандарт 
за принципом «що адвокат має зробити». Моя позиція така: має бути прописано 
не що він має зробити, а як. Якщо він це робить добросовісно, конфіденційно, 
всебічно, то тоді можна казати про якість. Але все ж таки на сьогодні, краще 
такі стандарти, які є, ніж ніяких.

Лариса Денисенко: Якщо говорити трохи ширше, ніж професійна підготовка, 
адвокатська етика, стандарти, якими навичками ще має володіти адвокат, щоб 
робота була ефективнішою?

Роман Мартиновський: Для того, щоб комунікація з людиною була ефек-
тивнішою, адвокат, перш за все, має володіти навичками комунікації. Перше, 
що робить адвокат системи БПД, коли зустрічається зі своїм клієнтом – адво-
кат має заповнити протокол першого побачення. Він має отримати уявлення 
про те, з ким він працює, і де він буде шукати обставини, які пом’якшують 
відповідальність цієї особи. Як він буде боротися з тими обставинами, які є 
обтяжуючими у справі.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про навчання, я думаю, варто гово-
рити про те, що світ змінюється, право теж змінюється. Адвокати також мають 
змінюватися і рухатися. На ваш погляд, щоб адвокат був сучасним, чого він має 
вчитися і в кого?

Роман Мартиновський: Маю сказати, що за останні кілька років, десь 
приблизно роки два-три, я бачу, що ситуація тут значно покращується. Особливо 
в системі БПД. У мене на сьогоднішній день фактично немає претензій до того, 
яким чином організовано навчання у системі БПД, і це абсолютно хороший 
приклад для адвокатів, які не співпрацюють із системою. Я думаю, що Націо-
нальній асоціації адвокатів України необхідно більше запозичувати досвід з 
цієї системи, з того, як організоване навчання там. Крім того, що я маю певне 
відношення до системи навчання адвокатів, які надають БВПД, я маю ще і певне 
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відношення до системи навчання адвокатів взагалі. За останні роки у адвокатів, 
особливо адвокатів у віці до 40-45 років, дуже велике бажання навчатися. Тут 
їх треба підтримувати. Багато залежить від того, яким чином буде побудована 
навчальна програма. Якщо програма передбачає інтерактивне навчання, нав-
чання за складними темами, яким самому навчитись неможливо, то адвокати 
будуть ходити на такі навчання. Що стосується системи безоплатної правової 
допомоги, то вона організована на досить високому рівні.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про тематичність адвокатських тре-
нінгів, що наразі є актуальним? Зараз, наприклад, проводяться тренінги з 
дискримінації, комунікаційних навичок адвокатів, застосування практики 
Європейського суду з прав людини. Чого варто навчатися адвокатам в Україні, 
щоб нарощувати свій потенціал?

Роман Мартиновський: Треба виходити з потреб, запитів самих адвокатів, 
треба звернутися до них і запитати, чого їм не вистачає. Ви згадали тренінги з 
антидискримінації. Ми провели за останні півроку приблизно 6 тренінгів з цієї 
теми – і зацікавленість адвокатів надзвичайно висока. Часто дискримінацію 
сприймають як явище, пов’язане зі сферою сексуальної орієнтації, чи расової, чи 
етнічної ознаки. А насправді дискримінація – явище настільки поширене, що коли 
адвокати починають знайомитися з цією тематикою, їм стає дуже цікаво. Дис-
кримінація у сфері соціальних прав, у сфері пенсійного забезпечення, в сфері 
охорони здоров’я – те, з чим людина стикається майже щодня. У системі БПД 
якраз все так і побудовано: перш ніж проводити якийсь тренінг, звертаються 
до тренерів-модераторів, щоб з’ясувати, яка тематика більш цікавить адвокатів 
на сьогодні. Зацікавила тема судово-медичних досліджень – через кілька тижнів 
буде проведено саме такий тренінг. Крім того, у системі БПД видаються свої 
методичні рекомендації. Вони розробляються за участю адвокатів системи, 
в тому числі за результатами тренінгів. Виписуються саме ті рекомендації, які 
потрібні адвокату сьогодні. Запит на ці рекомендації дуже високий.

Лариса Денисенко: Дякую за цю розмову. Нагадую слухачам «Громадського 
радіо», в ефірі була програма «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. Ми 
говорили з адвокатом Романом Мартиновським про якість стандартів надання 
правової допомоги, в тому числі безоплатної.
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«Робота адвокатів системи безоплатної правової 
допомоги мінімізує корупційні схеми», – Андрій 
Вишневський
28 травня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. 
Ми продовжуємо цикл програм, де розкриваємо тему 
системи безоплатної правової допомоги, що функціонує 
в Україні відносно недавно. Як з’являється будь-яке яскраве 
явище або будь-яка яскрава людина, навколо них починають 
виникати міфи. Вони різноманітні, і ми знаємо, коли новачок 
приходить до школи, то люди придивляються до нього 
і починають формувати і утворювати легенди і міфи. Те 
саме стосується і безоплатної правової допомоги. Саме 

про про них ми сьогодні трохи поговоримо з Андрієм Вишневським – дирек-
тором Координаційного центру з надання правової допомоги. Вітаю, Андрію!

Андрій Вишневський: Доброго дня!
Лариса Денисенко: Насправді міфи ніколи не проростають на порожньому 

місці, тобто є якісь передумови, які ці міфи дозволяють нанизувати на шпажку 
або передавати. Перший міф, напевно, породжений тим, що до будь-якої безо-
платної допомоги в принципі, як, наприклад, до медичної, у нас ставляться як 
до аматорства, що справа буде зроблена, але неякісно. Буде зроблено, але так, 
що може нас не задовольнити. Тобто, формується міф, що роботу адвокатів, які 
працюють в системі безоплатної правової допомоги, ніхто не оплачує, держава 
цим не переймається, і, насправді, залучення до такої допомоги є примусовим. 
Що ви можете на це відповісти?

Андрій Вишневський: Я думаю, що нам тут постійно доводиться долати 
стереотипи. Один загальний стереотип, який стосується державних послуг, 
і безоплатна правова допомога фактично є однією з державних послуг. Ми 
повинні долати недовіру взагалі до державних інститутів і до всіх, хто від імені 
держави будь-які послуги надає. І ми тут намагаємося бути лідерами, робити 
все не так, як зазвичай це робиться в державних установах. Другий стереотип 
більш специфічний і стосується захисту силами тих адвокатів, яких призначає 
держава. Оскільки з цієї точки зору безоплатна правова допомога не є новим 
явищем, бо протягом півстоліття за Кримінально-процесуальним кодексом 
1960 року так само в деяких випадках держава мала надати захисника, якщо 
людина не залучила його самостійно. Раніше це відбувалося або в примусовому 
порядку (по суті, було повинністю для адвокатів, покаранням), або в такому 
корупційно-договірному порядку, коли слідчий просто телефонував своєму 
знайомому адвокату і той погоджувався прийти в процес та «надати правову 
допомогу». Фактично, йшла торгівля правами тих людей, які сьогодні є нашими 
клієнтами, на користь інтересів інших людей, які платили адвокату, наймаючи 
його самостійно. І, власне, система безоплатної правової допомоги в сьогоднішній 
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формі, розриває це ганебне коло. Ми сьогодні докладаємо спеціальних зусиль 
до того, щоб і цей стереотип долати.

Лариса Денисенко: З того всього, що ви озвучили, випливає така штука: 
безоплатна допомога є неякісною. Тобто, все починається з того, що вона 
державна, наче б то примусова, і можливо, неякісна. Але зараз, мені здається, 
у людей сформована думка, що якісною робота буде тільки тоді, коли людина, 
яка її виконує, буде отримувати задоволення, в тому числі і фінансове. А неякісна 
вона, тому що стереотипно так склалося, що надається людьми, які примушені 
це робити, в яких є квотування на примус. У людей зовсім інші уявлення про те, 
що і як функціонує. Якщо говорити про якість в системі безоплатної правової 
допомоги, чим вона забезпечується? На чому потрібно робити акценти?

Андрій Вишневський: У світі не знайшли іншого механізму забезпечення 
будь-чого, як конкуренція. І система безоплатної правової допомоги, попри те, 
що це державна інституція, побудована на конкуренції. У чому тут сіль? Сіль 
в тому, що обов’язок забезпечити надання безоплатної правової допомоги тим, 
хто має на неї право, лежить на державі. Але при цьому надавати таку допомогу 
можуть тільки адвокати. Водночас не існує державних і приватних адвокатів. 
У нас, в Україні, існує єдина адвокатура, і адвокат знаходиться в єдиному ста-
тусі – як людина, що займається незалежною професійною діяльністю. Слово 
«незалежна» тут ключове, тобто держава, маючи цей обов’язок, виконати його 
може єдиним способом: має вийти на ринок і запропонувати цим незалежним 
адвокатам такі умови співпраці, які будуть для них вигідними. Тобто, створити 
систему стимулів і, власне, для кожного адвоката на кожному етапі дотику 
до системи безоплатної правової допомоги існує можливість вільного вибору. 
Скажімо, це право вибору адвоката: брати участь йому в конкурсі з відбору 
адвокатів для надання безоплатної правової допомоги чи не брати. У разі, якщо 
він або вона взяли участь і пройшли успішно цей конкурс, знову ж таки, далі 
перед ними вибір: чи укладати контракт з центром про надання безоплатної 
правової допомоги, чи цього не робити, перебуваючи просто там в якомусь 
умовному резерві, знаючи, що коли буде потрібно, можна буде це зробити. 
Укладаючи контракт, знову ж таки, це питання вибору адвоката, на якій території 
надавати цю правову допомогу, скажімо, в межах області, отже, цей адвокат може 
обслуговувати 5-10 районів. Час, режим роботи, обсяг навантаження роботою 
саме від центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги – всі ці 
механізми і створюють можливості для конкуренції адвокатів за державне 
замовлення. Система управління якістю, яку ми створили і яку ми розвиваємо 
далі, включає механізм конкурсу як постійний насос, який помпує свіжу кров 
в систему, забезпечує прихід нових адвокатів. Це і стандарти якості1, тобто 
певний перелік дій, які адвокат обов’язково повинен вчинити, якщо він надає 
безоплатну вторинну правову допомогу. Це не означає, що держава таким 
чином втручається у правову позицію адвоката. Всі ці обов’язкові дії виплива-
ють або з Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, або з 

1 Йдеться про стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі, 
затверджені наказом Міністерства юстиції від 25 лютого 2014 р. № 386/5. Зараз активно впроваджуються 
стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному 
процесах та представництва у кримінальному процесі, що затверджені наказом Міністерства юстиції від 
21 грудня 2017 р. № 4125/5.
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Кримінального процесуального Кодексу, тобто, джерелами їх є законодавство, 
і це те, що кожен нормальний адвокат має робити. Просто це характеристики 
тієї послуги, яку держава закуповує у адвоката, і це мінімальний набір вимог 
до такої послуги, при задоволенні яких держава платить. Тут ми переходимо 
до фінансового стимулу, і руйнуємо міф про те, що безоплатна правова допо-
мога є безоплатною для адвоката. Вона є безоплатною для тієї особи, яка є 
її отримувачем, але для суспільства вона не є безоплатною. Вона достатньо 
вартісна і платники податків через державний бюджет платять за роботу 
адвоката в інтересах тих людей, які цього не можуть зробити самостійно. І 
ще треба сказати про підвищення кваліфікації адвоката, як ще один ключовий 
момент управління якістю. Якщо десь адвокат щось зробив не так, перше, що ми 
робимо – намагаємося зрозуміти, чому це сталося, можливо, бракує умінь, 
навичок, і ми пропонуємо цьому адвокату безоплатної правової допомоги 
пакет тренінгів, які дозволять йому відповідні «пробіли» у своїй професійній 
спроможності перекрити.

Лариса Денисенко: Андрію, якщо повертатися до теми конкуренції та вільної 
професії. Дуже часто лунає думка, що безоплатна правова допомога відбирає 
клієнтів у платних адвокатів. Я хочу сказати, що існує такий підстереотип, 
що безоплатна правова допомога розбещує клієнта, який звик у нас до шари, 
і цей клієнт умисно надає свій вибір адвокату безоплатної правової допомоги, 
щоб заощадити. І тому начебто адвокати, які працюють поза системою жаліються 
на те, що це розбещення шарою призводить до того, що «вимиваються» клієнти 
від системи, яка працює поза системою БПД.

Андрій Вишневський: Я думаю, що дійсно ці дві проблеми є взаєм-
но комплементарними. Так само я думаю, що ця проблема значно ширша, 
і є ще фактори, які впливають на це. З одного боку, я не думаю, що система 
безоплатної правової допомоги може відібрати клієнтів у приватних адвока-
тів – тих, які самі собі шукають клієнтів, – оскільки ті категорії, яким надається 
безоплатна правова допомога, навряд чи могли б найняти адвоката, оскільки 
це неплатоспроможні клієнти. Раніше вони були просто розмінною монетою. 
Зараз вони перестали нею бути, і це може бути однією з причин напруження 
з боку тих адвокатів, які не є адвокатами, а є людьми, які вирішують проблеми 
в не завжди правовий спосіб, домовляючись від імені клієнта зі слідчими, 
суддями в позапроцесуальний спосіб. Що стосується розбещення, я думаю, 
що тут є частка раціонального. Україна і законодавець звикли робити широкі 
жести стосовно всяких соціальних речей, пільг.

Лариса Денисенко: Так само дуже часто йдеться переважно про пільговиків.
Андрій Вишневський: Так. Є дискусійним, наскільки оптимальним є на сьо-

годні коло осіб, які за законом мають право на безоплатну вторинну правову 
допомогу. Але цю проблему слід розглядати з урахуванням української специфіки. 
Наприклад, у нас сьогодні кожній затриманій особі надається безоплатна вторин-
на правова допомога не протягом всього судового процесу, а тільки протягом 
початкових етапів кримінального провадження. І тут виникають суперечки, 
оскільки тут жодного порушення права вільного обрання захисника немає, адже 
особа може відмовитися від такого адвоката. Виникає питання ефективності 
використання державних коштів: чи потрібно до кожного надсилати адвоката, 
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якщо є ймовірність того, що від нього відмовляться, або ймовірність того, що ми 
будемо розбещувати клієнтів і призвичаювати їх до «шарових» адвокатів. Україна 
на сьогодні є лідером стосовно скарг, які направляються до Європейського 
суду з прав людини саме у зв’язку із застосуванням тортур, або жорстокого, 
нелюдського або такого, що принижує людську гідність, поводження з боку 
міліції саме на ранніх стадіях. Зараз мотивів для міліції стало менше, оскільки 
за новим Кримінальним процесуальним кодексом уже немає поняття «явки з 
каяттям». Визнати вину можна тільки в суді, тому менше мотивів бити. Але з 
іншого боку, все одно проблеми психічного і фізичного тиску залишаються.

Лариса Денисенко: Я тобі хочу сказати стосовно явки з каяттям, вона 
дійсно не функціонує у досудовому розслідуванні, але вона надзвичайно вико-
ристовується і досі вважається ефективною, тому що люди, які потрапляють 
туди, – не обізнані з такими речами. І міліціонери, як система, все одно продов-
жують це використовувати як моральний, як фізичний тиск, як питання торгів. 
Вони це використовують, і дуже важливо, що ти про це заговорив сьогодні.

Андрій Вишневський: Власне, щоб завершити тему можливого розбещен-
ня, я думаю, що тут є над чим думати, і тут є простір для змін до закону1. Поки 
система перебуває на етапі становлення, поки вона завойовує довіру. Я думаю, 
що те коло потенційних клієнтів, яке визначено, воно має підстави, щоби бути 
таким. У майбутньому потрібно буде шукати механізми, в тому числі часткового 
відшкодування клієнтами пост-фактум тих витрат, які держава понесла, нада-
ючи їм безоплатну вторинну правову допомогу. Такі механізми і такий досвід є 
в багатьох країнах. Я думаю, що це не є першочерговим питанням на сьогодні, 
але це те питання, яке в перспективі потрібно буде вирішувати для того, щоб 
не сталося те, що сталося у Великобританії. Коли майже через півстоліття 
успішної роботи аналогічної системи, вони прийшли до того, що державний 
бюджет почав не справлятися, і мав ризики луснути. Тому нам це потрібно буде 
вчасно відрегулювати.

Лариса Денисенко: Нам просто вчасно потрібно буде подумати над тим, 
що ми вкладаємо в конституційне положення «Україна – соціальна держава». 
Андрію, я саме хотіла перейти до міфів, які пов’язані між собою, вони всі упи-
раються в глобальну проблему нашого суспільства – недовіру до держави як 
до такої, і недовіру до державних інституцій, існує переконаність, що держава 
постійно чинить тиск. І тому люди починають непокоїтися і формувати міфи, 
незалежно від того, чи це є просто клієнти, чи це є адвокати, яким, припустимо, 
щось не подобається в роботі системи БПД. Система ця нібито сприяє різним 
корупційним оборудкам, тому що це нібито злиття державного механізму. 
І напевно, третій міф з цим пов’язаний. Насправді, ці міліцейські адвокати, 
про котрих ви почали говорити, є не тільки міліцейськими, вони є і суддівськи-
ми, тобто, є дуже багато різновидів адвокатів, які виникають на різних стадіях 
спілкування затриманої людини з системою нашого правосуддя. Що ви можете 
сказати про це все? Про державний тиск, про залучення, вплетення цієї системи 
в державний механізм, і стосовно того, чи мають якесь відношення адвокати 
системи безоплатної допомоги до тих самих міліцейських адвокатів? Я поясню 
нашим слухачам, що міліцейський адвокат – це той адвокат, який, фактично, 

1 Йдеться про Закон України «Про безоплатну правову допомогу».
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працює в парі зі слідчим. Це адвокат, якого слідчий направду використовує, і 
адвокат використовує слідчого задля того, щоб не витягнути вас, як клієнта, з 
неприємної ситуації, а навпаки, трохи вас потопити.

Андрій Вишневський: Стосовно системи безоплатної правової допомоги, 
ми маємо подвійну недовіру, оскільки, з одного боку, є недовіра до державних 
інституцій, а з іншого боку, і рівень довіри до адвокатури, як інституту суспіль-
ного, і до адвокатів – не вищий, ніж довіра до суддів, прокурорів чи міліціонерів. 
Тому єдиний спосіб цю недовіру долати – це наполегливо, чесно працювати, 
як би це банально не звучало. Що ми і намагаємось робити. І в цьому зв’язку 
явище міліцейських адвокатів, не є унікальним і не є специфічним для системи 
безоплатної правової допомоги, як би комусь не хотілося саме так це подавати. 
Воно є загальною проблемою адвокатури і є тяжкою спадщиною пострадянської 
адвокатури. Проблема не в тому, що такі адвокати є в системі безоплатної правової 
допомоги, а я змушений визнати, що вони там ще є. Проблема в тому, що вони – 
такі адвокати – в принципі, є, і в даному разі беру слово «адвокат» в лапки, вони 
можуть бути лояльним до слідчого для того, щоб завдати шкоди своєму клієнту. 
Тому, я думаю, вирішення цього питання лежить у площині підвищення профе-
сійних стандартів адвокатської професії, підвищення стандартів професійної 
етики, чіткої позиції професійної організації адвокатів (Національна асоціація 
адвокатів України), яка не є на сьогоднішній день очевидною позицією, чітко 
артикульованою. І поки ця проблема не буде вирішена загалом в адвокатурі, 
ми будемо потерпати від неї. І як боротися з цим в системі ми знаємо, ми просто 
виявляємо таких адвокатів і з ними перестаємо працювати. Але поки вони є, 
немає гарантії того, що вони знову не будуть пролізати в систему безоплатної 
правової допомоги. Стосовно корупційних ризиків, я думаю, що будь-де, де 
витрачаються державні кошти, існують корупційні ризики та механізми, для того, 
щоб цим корупційним ризикам (в цій частині стосунків між центрами і адво-
катами) запобігати. Один з таких механізмів ми почали використовувати ще з 
вересня минулого року – це щотижневе оприлюднення по кожному адвокату 
даних про кількість справ, які доручено було вести цьому адвокату, і про суму 
грошей, яка належить до виплати цьому адвокату, і яка фактично йому чи їй 
була виплачена. Тобто по всім, майже двом тисячам адвокатів зі щотижневим 
оновленням щопонеділка до 18:00 на сайтах регіональних центрів з надання 
безоплатної правової допомоги можна побачити по кожному адвокату всі ці 
дані. Адвокати там можуть знайти себе, самі знайти там відповідь на питання, 
а чому одному адвокату більше справ було доручено, іншому менше, чому цей 
отримав стільки, а інший – стільки. Це не є панацеєю від вирішення всіх проблем, 
але це створює сприятливе середовище, і сприятливий фон для запобігання 
та вирішення таких проблем. Головний інструмент боротьби з корупцією – це 
максимальне опрозорення всіх контактів, процедур і механізмів, через які 
здійснюється розподіл коштів платників податків. Що стосується корупції 
у системі правосуддя, то тут, я думаю, навпаки, система безоплатної правової 
допомоги є тим Георгієм, який списом вражає змія корупції. Оскільки той 
адвокат, який прийшов за призначенням держави, апріорі прийшов без кон-
верта чи портфеля з грошима, які він комусь міг би передати. З урахуванням 
того, що ядром нашої системи є молоді і. в позитивному сенсі, романтичні 
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адвокати, вони не зневірилися в тому, що систему можна змінити, зламати, 
що можна працювати в системі чесно і професійно – і вони намагаються це 
робити. Звичайно, в цій системі безоплатна правова допомога для них є тією 
віддушиною, платформою, де вони можуть реалізувати свої амбіції. А з іншого 
боку, завдяки цьому система безоплатної правової допомоги, як складова 
системи кримінальної юстиції, значною мірою випереджає у своєму розвитку 
інші її складові – систему судочинства, прокуратуру чи міліцію. З одного боку, 
створюючи тиск на ці ще нереформовані інститути, а з іншого боку, безумовно, 
наражаючись на небезпеку бути постійно атакованою в прагненні бути аси-
мільованою і зруйнованою цими нереформованими інститутами. Тобто, ми 
тягнемо вперед, а ті, хто ще не встиг реформуватися, намагаються тягнути назад.

Лариса Денисенко: Андрію, ще є каскад міфів, я їх зав’язую на тому, 
що начебто порушується право на вільну незалежну професію. Мається на ува-
зі, зокрема, така штука, як звинувачення у регуляторній державній політиці 
стосовно надмірного екзаменування адвокатів, які вже отримали ліцензію 
і підтвердили всій адвокатський статус. Система, я нагадую, на конкурсах 
відбирає адвокатів, які працюють за контрактами з центрами з надання безо-
платної вторинної правової допомоги. І дуже часто адвокати, які знаходяться 
поза системою, говорять: «Скільки це може тривати, чому ми вже склали все, 
проекзаменувалися, склали іспит на отримання адвокатського свідоцтва, але 
знову мусимо підтверджувати свою професійну належність і йти на поступки?» 
Що ви можете стосовно цього сказати?

Андрій Вишневський: Думаю, що адвокатів з-поза системи насправді 
питання конкурсу мало обходить, бо якщо вони не зацікавилися, в принципі, 
безоплатною правовою допомогою, то жодним чином ця політика держави 
на них не впливає.

Лариса Денисенко: А ви самі не думали з приводу того, що можна, припу-
стимо, уникати цих іспитів, а просто обирати з реєстру адвокатів1, домовлятися 
і укладати контракти? Навіщо ця пересторога? Чим вона викликана? Для чого 
встановлювати ще один такий парканчик, аби відібрати собі людей, з якими 
державі комфортно або більш безпечно працювати?

Андрій Вишневський: Я думаю, що такий підхід є неприйнятним і немож-
ливим як мінімум з двох причин – об’єктивної та суб’єктивної. Об’єктивна 
причина полягає в тому, що конкурс з відбору адвокатів для надання безо-
платної правової допомоги не є ні аналогією, ні конкурентним механізмом 
по відношенню до кваліфікаційного екзамену, в результаті якого юрист стає 
адвокатом. В останньому випадку йдеться про доступ до професії, в першому 
випадку йдеться про доступ до державного замовлення. У зв’язку з цим конкурс 
є аналогом тендерної процедури – це один з її видів, який визначений спеці-
альним законом, сенс якого полягає в тому, щоб відібрати кращих адвокатів з 
тих, які є на ринку, для надання безоплатної правової допомоги. Друга причина 
суб’єктивна, пов’язана зі специфікою української адвокатури. Ілюстрацією до цієї 
причини є той факт, що на останніх конкурсах, всього їх було 6 (зараз, в ці дні, 
проходить сьомий)2, в окремих регіонах жоден адвокат, з тих, які подалися 

1 Мається на увазі ЄРАУ – Єдиний реєстр адвокатів України.
2 Станом на вересень 2018 року проведено десять таких конкурсів.
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на конкурс, не пройшов. Або 25 %, або 50 % адвокатів лише пройшли цей конкурс. 
В чому ж тут проблема? Одним із трьох етапів конкурсу є анонімне тестування 
адвокатів, і на превеликий жаль, ті юристи, які склали кваліфікаційний іспит, і 
є висококваліфікованими правниками, і мають адвокатське свідоцтво, чомусь 
цей тест не пройшли. Тут і лежить причина цього збудження – не в середовищі 
адвокатів з-поза системи, а в середовищі адвокатської номенклатури, насам-
перед, голів і членів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, бо 
до них тоді таке питання виникає: як ці юристи отримали адвокатське свідоцтво, 
якщо вони не змогли скласти елементарного тесту?

Лариса Денисенко: Ви знаєте, це насправді не тільки питання, я би сприй-
няла це як маячок, бо це дуже важливо, щоб хтось зробив за тебе роботу з 
відсіювання. І проблема ця не стільки в існуванні адвокатів, котрі працюють 
в системі безоплатної правової допомоги, а взагалі в адвокатурі. Це про те, 
як деякі люди приходять в професію. З цим ще пов’язані такі думки, і мені 
їх озвучували: «Ларисо, ви знаєте, вони за допомогою цих конкурсів протягують 
своїх адвокатів».

Андрій Вишневський: Думаю, що це звучить наївно або так можуть гово-
рити люди, які поняття не мають, як ці конкурси відбуваються або це люди, які 
свідомо поширюють неправду. Перевірити це дуже просто: будь-який адвокат 
заради спортивного інтересу може податися на конкурс і його пройти. Конкурс 
проводить комісія, тобто колегіальний орган, до якого входять і представники 
рад адвокатів регіонів, і представники громадських організацій, і судді, тобто, все 
це відбувається відкрито. Я би хотів навести хоча б один конкретний приклад, 
яким чином можна пройти цей конкурс через корупційні механізми. Я підозрюю, 
що на фоні випадків, про які я вже сказав, що в низці регіонів значна частина 
адвокатів конкурс не пройшла, а в інших регіонах 100 % адвокати пройшли 
конкурс. Я думаю, що тут може бути дві причини: по-перше, дійсно може бути 
високий рівень адвокатів, і ми не повинні ставити це під сумнів. А з іншого боку, 
може, просто формальне ставлення комісії, може, списували на тесті. Зараз 
ми намагаємося з цим розібратися і на цей сьомий конкурс ми на тестування 
направляємо своїх спостерігачів, чого раніше не робили. Єдина їхня функція – 
спостерігати за дотриманням процедури під час анонімного тестування. Тому, 
я думаю, що не настільки все тут страшно, щоб нам про це говорити.

Лариса Денисенко: Андрію, переходимо до останнього міфу, про який би 
хотілося поговорити. Інколи лунають такі думки, що вільний вибір захисника, 
як засадничий принцип доступу до правосуддя, порушується тим, що деякі 
категорії людей поставлені в такі умови, що для них можлива тільки безоплатна 
правова допомога. Що ви можете з цього приводу сказати?

Андрій Вишневський: Питання дискусійне. Воно дискутується в середо-
вищі теоретиків права, і я не маю однозначної відповіді на нього з точки зору 
права. З одного боку, 6 стаття Конвенції про захист прав і основоположних 
свобод людини чітко розділяє два права: право на вільний вибір захисника і 
право на юридичну допомогу за рахунок держави. Нібито не передбачаючи 
у кримінальному провадженні вільного вибору захисника, коли надається 
безоплатна правова допомога. З іншого боку, є декілька зовсім свіжих рішень 
Європейського суду з прав людини, які по-іншому тлумачать цю норму конвенції. 
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Я думаю, що це предмет для дискусії. Я не бачу пересторог чи підстав для того, 
щоб не забезпечувати можливості вільного вибору захисника там, де це технічно 
можна зробити, і це те, що ми будемо забезпечувати в цивільних адміністра-
тивних справах, надання правової допомоги щодо яких розпочнеться вже з 
1 липня цього року. Там кожен клієнт, який звернувся до центру і стосовно 
якого буде прийнято рішення надання йому безоплатної вторинної правової 
допомоги, зможе, якщо він бажає, зі списку адвокатів вибрати того, з ким він 
би хотів працювати1.

Лариса Денисенко: Головне, щоб людина почувалася захищеною. Дякую 
Андрію Вишневському – директору Координаційного центру з надання пра-
вової допомоги за цю розмову. Ми намагалися говорити про міфи, які існують 
навколо системи БПД.

1 На цей час такий підхід все ще не впроваджено. Насправді право на вільний вибір захисника (у кримі-
нальному процесі) не є абсолютним: Європейський суд з прав людини допускає у своїх рішеннях можливість 
призначення захисника за рахунок коштів держави без врахування побажань підзахисного, якщо такий 
порядок дозволяє гарантувати право на справедливе судочинство. Що стосується правової допомоги 
в цивільних, адміністративних та інших справах, то держави-учасниці Конвенції про захист прав та осно-
воположних свобод людини не мають жодних зобов’язань, обмежень чи настанов щодо організації такої 
допомоги.
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«У Канаді функціонує 13 різних провінційних систем 
безоплатної правової допомоги», – Лариса Бізо та 
Оксана Кікоть
24 червня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів 
«Громадського радіо», в ефірі програма «Ген 
справедливості» з Ларисою Денисенко. Ми 
продовжуємо говорити про доступ до пра-
восуддя, до правової допомоги – сьогодні 
про досвід Канади. Я вітаю гостей студії – це 
Лариса Бізо, директорка проекту «Доступна 
та якісна правова допомога в Україні», і Оксана 
Кікоть, менеджерка цього проекту в Укра-
їні. Вітаю вас, чарівні пані. Якщо говорити 

про правову допомогу в Канаді, напевно, ми почнемо із кримінальних справ 
і продовжимо потім цивільними. З якого року функціонує система, наскільки 
вона є успішною і хто є клієнтами?

Лариса Бізо: Система безоплатної правової допомоги існує в Канаді майже 
60 років. Починаючи говорити про кримінальні справи, важливо згадувати, 
що Канада – це федерація, і що розподіл обов’язків між федеральним рівнем 
уряду і провінційним має вплив на надання послуги безоплатної правової 
допомоги. У сфері кримінальних справ діє законодавство федерального уряду, 
кошти розподілені на підтримку цієї системи, політика, яка стосується надання 
цих послуг – це все визначає федеральний уряд в межах співпраці та діалогу 
з провінціями, але цим керує федеральний уряд. Що стосується цивільних і 
адміністративних справ – це вже питання провінційних і територіальних урядів 
Канади. І у цій сфері провінційні уряди можуть приймати рішення щодо того, 
як вони хочуть збудувати цю систему БПД. Ми дуже часто жартуємо в Канаді, 
що у нас фактично 13 таких систем. Один з таких цікавих моментів: у межах 
співпраці нашого проекту з колегами в Києві можемо говорити, що досвід 
у провінціях дуже сильно відрізняється, і це значить, що в нас 13 таких моментів, 
де ми можемо щось цікаве вивчити і передавати досвід українським колегам. 
У сфері адміністративних і цивільних справ – дійсно, в кожній провінції ці 
системи збудовані залежно від провінційного контексту, вони розвиваються 
дуже по-різному. Деякі мають дуже обмежені кошти, залежно від населення 
в певній провінції. Наприклад, Онтаріо – це вже найбільша система (набагато 
більша за Саскачеван, Альберту, в тому числі за чисельністю населення), одна 
з найбільших у світі, великі бюджетні кошти до неї залучені. Зазвичай уряд 
не бере на себе відповідальність за впровадження і надання таких послуг. 
Вони передають право на надання таких послуг або агенції створеній урядом, 
або навіть залучають незалежні організації. Для них дуже важливо, щоб було 
розмежування відповідальності між урядом і системою БПД, щоб була певна 
нейтральність. Бо під час розгляду справи у суді система, як правило, пред-
ставляє одну сторону, а уряд – іншу. Це може бути конфліктним питанням. 
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Коли створюються агенції, які відповідають за впровадження і створення такої 
системи на провінційному рівні, в них зазвичай створюється наглядова рада. 
Вони призначають представників різних сторін – органів влади, недержавних 
організацій – є дуже широкий склад наглядових рад. Призначається відповідаль-
ний директор такої наглядової ради, який відповідає за агенцію. Його можна 
порівняти із посадою заступника міністра. Це людина, яка відповідає за зв’язки 
з урядом, з Міністерством юстиції. У Канаді останні 15-20 років обмежуються 
кошти, тому робиться акцент на моніторінг і на оцінку цих систем.

Лариса Денисенко: А кошти обмежуються через що? Тому що клієнтська 
база зменшується, чи більше підключаються приватні адвокати, які беруть 
на себе функцію правового захисту?

Лариса Бізо: Я не можу сказати, що через кількість громадян, які потребують 
таких послуг, ця цифра обмежується. Це у зв’язку з тим, що державні бюджети 
обмежуються. Коли ми дивимось на систему БПД в Канаді, останні кілька років 
існує така тенденція – визначати, що проблеми, які є в цій системі, не є пробле-
мами самої системи. Є проблеми у сфері охорони здоров’я, надання соціальних 
послуг. У Великобританії пару років тому було видано потужне дослідження, 
в якому дійшли висновку, що майже 70 % всіх рішень, прийнятих у системі 
БПД – це завдяки рішенням, які приймаються за межами цієї системи (в освіті, 
охороні здоров’я). Вони розуміють, що для них дуже важливо підключати всіх 
можливих партнерів. У Канаді після подій 11 вересня в Нью-Йорку є такий акцент 
на терористичних діях, на ситуаціях, в яких фігурують, наприклад, іноземці, які 
трапляються по такій справі. Уряд займається цими справами, але це судові 
справи, які можуть тривати роками; вони стосуються не тільки Канади, але і 
відносин між країнами. Треба залучити величезний склад адвокатів до таких 
справ, вони дуже дорогі. Коли ми були у Великобританії з українською деле-
гацією у грудні минулого року, там нам розповідали, що 60 % їхнього бюджету, 
розрахованого на систему БПД, припадають саме на такі справи – порівняно 
із сімейними справами, які набагато простіші, зокрема й щодо коштів.

Оксана Кікоть: Я думаю, тут треба додати, що в Канаді цивільно-адмі-
ністративними справами (як ми їх називаємо в Україні) називають «сімейне 
законодавство», яке займається питаннями усиновлення дітей, розлучення і так 
далі. Під час поїздки української делегації до Канади у представників системи 
БПД виникло питання, чому акцент зроблено саме на сімейному законодавстві, 
не на кримінальних справах. Вони отримали дуже гарну відповідь: відповідно 
до досліджень, проведених в Онтаріо, більшість кримінальних проблем, з 
якими стикаються люди, виникають набагато раніше саме в площині сімейного 
законодавства. І в провінції Онтаріо вирішили спрямовувати більшість коштів 
на фінансування сімейного законодавства, щоб мінімізувати негативні впливи, 
які потім перетворюються на кримінальні справи.

Лариса Бізо: Я б ще додала, що є тенденція не концентруватися на ролі 
адвокатів системи; треба залучати і психологів, і соціологів, які зможуть допо-
могти вирішити певні проблеми.

Лариса Денисенко: Я б хотіла поговорити про інформаційну кампанію. 
В Україні існує така проблема, і взагалі це проблема стосується не тільки людей, 
які мають менший доступ до інформації, але і людей освічених – це правова 
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освіта, і взагалі усвідомлення свого правового статусу і комплексу своїх прав 
і зобов’язань. Які інформаційні кампанії проводилися раніше чи проводяться 
зараз у Канаді задля того, щоб наблизити людей до спектру цих можливостей, 
щоб пояснити людині, до кого вона може звернутися?

Лариса Бізо: Зазвичай у Канаді намагаються розповсюджувати цю інформа-
цію – це значить, що проводиться аналіз, яку стратегію збудувати для того, щоб 
інформація дійшла до того, кому вона потрібна. Починають з дуже практичних 
речей: бідним, що живуть на вулицях, роздають брошури або наліпки чи просто 
їм розповідають, куди можна звертатися. Також інформацію розповсюджують 
у місцях, де харчуються бідні – наліпки і буклети роздають разом із пакунком 
на обід.

Лариса Денисенко: Це як соціальні програми, тільки в межах соціальних 
програм додають ще інформацію.

Лариса Бізо: Так. 4-5 років тому в окрузі Британської Колумбії був створе-
ний пілотний проект уряду щодо співпраці із системою безоплатної правової 
допомоги – центр доступу юстиції. Це був пілот, спроба фізично об’єднати всі 
організації, які займаються такими суспільними питаннями в одному примі-
щенні – організації, що займаються проблемами ветеранів, людей, які мають 
фізичні проблеми щодо руху, займаються питаннями охорони здоров’я, надання 
житла, адвокати, які надають безоплатну правову допомогу, і ті, хто надає 
консультації з різних питань – усі знаходяться в одному приміщенні. З цього 
пілотного проекту висновки досить позитивні, і обговорюється можливість 
відкривати такі центри й надалі.

Лариса Денисенко: Оксано, питання до вас: як ви вважаєте, як можна 
застосувати і поширити канадський досвід саме на українських реаліях? Стосовно 
інформаційної кампанії, стосовно оздоровлення нації, починаючи з родини?

Оксана Кікоть: Я думаю, ми вже почали цю роботу. Ми активно співп-
рацюємо з Координаційним центром з надання правової допомоги з цього 
питання. Я думаю, слухачі вже знають, що Міністерство юстиції започаткувало 
і з 1 липня відкриває 100 нових центрів з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги на місцевому рівні. Це означає, що система БПД буде набагато 
ближчою до людей. Концепція полягає в тому, що це будуть центри, куди люди 
зможуть звернутися не тільки за вторинною правовою допомогою, але й щоб 
дізнатися, які ще послуги в їхніх громадах, на місцевому рівні, існують. Як її 
називають наші колеги, це концепція «широкої вітрини», коли людина може 
прийти і отримати консультацію щодо того, куди можна звернутись за послугами 
або за консультаціями. Навіть якщо її справа не має судової перспективи. Ми 
працюємо над тим, щоб налагодити зв’язки з місцевими громадами, органами 
соціальної служби, органами місцевого самоврядування для того, аби людина 
отримала допомогу від системи в будь-якому випадку. Це один аспект. Інший – 
потрібно виходити на рівень громад. У Канаді це поняття більш розвинене. 
У нас це все ще на початковій стадії – саме співпраця з громадами. Але мені 
здається, що у нас ці центри – великий шанс зробити таку оцінку потреб на міс-
цевому рівні, щоб зрозуміти, які проблеми мають громади. Щоб сконцентрувати 
послуги і спрямувати їх на певних клієнтів. Наразі для України це дуже акту-
ально – для внутрішньо переміщених осіб, які сконцентровані в певних місцях, 
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в певних областях. Звичайно, навантаження на систему безоплатної правової 
допомоги в питаннях, що стосуються внутрішньо переміщених осіб, в тих 
місцях набагато більше. Те саме стосується учасників АТО, які вже є клієнтами 
системи БПД. Тобто, ми можемо визначити групи клієнтів на місцевому рівні і 
цілеспрямовано направляти інформаційні та інші зусилля на ці цільові групи. 
Це те, що ми плануємо підтримувати в межах нашого проекту.

Лариса Денисенко: Чи можна скласти такий середній портрет клієнта 
системи БПД Канади? Хто це переважно?

Лариса Бізо: У більшості випадків система займається сімейними питан-
нями. Є два чи три типові портрети. По-перше, це – сім’я яка розлучається, 
другі – емігранти, третій – це аборигени.

Лариса Денисенко: А в Україні? Які у нас типові клієнти? Двох ви вже назва-
ли – це групи людей вимушених переселенців, бійців АТО, які будуть звертатися 
у цивільних і адміністративних справах. Кого ще можна зазначити?

Оксана Кікоть: Для нас всіх зараз питання, кого ми побачимо 1 липня. 
Клієнтами в цивільних, адміністративних справах може бути велика кількість 
людей. Ми підрахували з Координаційним центром, що це більше 7 мільйонів 
громадян України. З одного боку, ми чекаємо на активну роботу центрів, з 
іншого боку, остерігаємося із занадто широким розповсюдженням інформації. 
Ми думали, що це буде велика кількість малозабезпечених громадян, людей 
пенсійного віку, в яких є проблеми з оформленням пенсій. Але питання в тому, 
що ці центри – це є вторинна правова допомога. На жаль, через досить низький 
рівень правової освіти і грамотності населення, наші люди не завжди розуміють 
різницю між первинною і вторинною безоплатною правовою допомогою1. Тому 
в перші місяці (місяці три) працівники будуть займатися просвітницькою роботою, 
пояснюючи, що ті справи, ті проблеми, з якими люди звертаються, це не завжди 
судові справи. Це і є наша мета – щоб більшість справ не потрапляла до суду, 
а вирішувалася іншими методами. Наприклад, медіацією, посередництвом. 
Ми готові до того, що перші декілька місяців будуть такими випробувальними 
для центрів, щоб розуміти, хто може бути нашим клієнтом, які в них є проблеми, 
і як ми можемо їх вирішувати і на них реагувати. Система нова, цього ніхто 
не робив раніше, це ніде не існувало раніше. Тому навіть з точки зору відбору 
керівників цих центрів, ми їх оцінюємо, в тому числі, стосовно їхньої компетен-
ції в інноваційності і гнучкості – аби виробити всім разом підходи до того, як 
працювати з людьми, які приходимуть в центр, і зробити систему максимально 
ефективною для всіх, хто буде до неї звертатися.

Лариса Денисенко: А як можна охарактеризувати роботу адвокатів 
у Канаді, які займаються цією категорією справ?

Лариса Бізо: Адвокати в Канаді залучаються до такої роботи двома спосо-
бами. У деяких провінціях в системах БПД існують штатні адвокати, які працюють 
на постійній основі. Крім цього, і в більшості випадків, у нас існують приватні 
адвокати, які просто отримують сертифікати системи, щоб надавати такі послу-
ги. Це дуже схоже на систему БПД, яка працює в Україні. У більшості випадків 
керівні посади обіймають люди, що не мають юридичної освіти – щоб вони 

1 Основна різниця – вторинна правова допомога надається, як правило, надається адвокатами і передбачає 
судові процеси, а первинна полягає в консультуванні, наданні правової інформації і не передбачає участі 
надавачів такої допомоги в судових процесах.
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могли більш широко розглядати проблеми. Ще 20 років тому у Канаді тривала 
цікава дискусія щодо ролі адвокатури в системі БПД. У провінції Онтаріо саме 
спілка місцевих адвокатів впроваджувала систему БПД. Вони швидко зрозуміли 
професійний конфлікт – адвокати не можуть себе самокерувати як спілка, 
і що має бути певна незалежність впровадження такої системи. У провінції 
Онтаріо була створена комісія, яка розглядала це питання і зробила висновок, 
що безоплатну правову допомогу треба забрати в адвокатури, створити певну 
незалежність системи БПД. Завдяки цим рекомендаціям комісії уряд Онтаріо, 
одним з перших в країні, створив незалежну агенцію з надання таких послуг. 
Ми мали можливість поспілкуватися із головою цієї комісії, під час перебуван-
ня української делегації в Канаді минулого року. Він зізнався, що були дуже 
складні моменти, що адвокатура боролася, декотрі її представники не хотіли 
віддавати цю справу. Але навіть ті адвокати, хто затято відстоював тоді свою 
позицію, тепер визнають, що це було правильне рішення, що це – єдиний спосіб 
незалежно захищати систему і бути впевненим, що система буде розвиватися.

Лариса Денисенко: Наскільки важливим є навчання адвокатів? Вони 
навчалися в університеті, здобували досвід, складали іспит, щоб отримати 
ліцензію… Чи важливо державі займатися проблемою підвищення кваліфікації? 
Чи це віддається на розсуд самого адвоката – самоосвіта, саморозвиток?

Лариса Бізо: У Канаді адвокатура слідкує за підвищенням кваліфікації 
щорічно. Там вимоги до адвокатів. Крім цього, в Онтаріо сама система БПД 
вирішила надати цим адвокатам можливість «перенавчатися» при системі. 
Вони самі скаладають навчальні курси, проводять постійний моніторінг оцінки 
системи – від клієнтів до керівників системи. У відповідь на якісь слабкості 
системи вони розробляють курси. По-друге, більшість студентів, що тільки 
виходить після навчання на юридичних факультетах, вважають за найкраще, 
перш ніж створити власну практику, попрацювати в системі – 4, 6, до 10 років. 
Щоб набути досвід, певні навички, проробити складні питання, ситуації, з яки-
ми б вони ніколи не зіткнулися у перший період своєї діяльності. І після цього 
вони вже йдуть до приватної сфери, але все одно продовжують підтримувати 
зв’зяки із системою БПД. У провінції Онтаріо були створені тематичні групи – 
група юристів, які займаються конституційними питаннями, ті, хто займається 
розлученнями. У них до 30 таких груп. І розроблені професійні компетенції 
для цих адвокатів. Відповідно агенція розробляє навчання, круглі столи. Тобто, 
в межах групи вони можуть підвищити рівень надання цих послуг.

Лариса Денисенко: Оксано, як ви думаєте, наскільки ми можемо запози-
чити досвід Канади, щоб тренувати наших фахівців?

Оксана Кікоть: Ми плануємо розробляти тренінгові програми для адво-
катів в Україні. Те, що сказала Лариса, не виключено із законодавства – те, 
що в англомовній частині світу називається soft skills – це навички роботи з 
різними групами людей. Ми чуємо від наших адвокатів, що вони дійсно інколи 
потребують навичок швидше соціальних працівників, ніж юристів і адвокатів. 
Адже клієнти системи БПД – це дуже проблемні категорії людей (люди із 
залежностями, з особливими потребами, навіть психічними хворобами). І 
не завжди адвокат, що отримав юридичну освіту в університеті, знає, як з такими 
людьми працювати, комунікувати. І ми хочемо проводити навчання адвокатів 
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саме стосовно роботи з певними категоріями клієнтів. Я б ще хотіла додати, 
що в Канаді є дуже гарний механізм «наставництва» – це коли досвідчені адвокати, 
що мають значний досвід в системі БПД, беруть шефство над молодими фахів-
цями, працюють з ними в парі. Це також вид комплексного навчання – робота 
у конкретних справах, законодавчі аспекти, аспект спілкування з клієнтами, 
оцінка потреб клієнта, реагування на потреби клієнта. Ми запитували у таких 
досвідчених адвокатів, чому їм це цікаво, чи вигідно працювати з молодими 
адвокатами, адже це відбирає час. Вони відповіли, що це є престиж – виховувати 
нове покоління адвокатів, які б якісно працювали. Досить велика кількість 
знаних, відомих адвокатів беруть на себе абсолютно добровільно, безоплатно 
таку роль наставника. Можливо, нам варто подумати про те, щоб робити те 
саме у системі БПД. Система молода, але з кожним роком в ній з’являються 
такі зірки-адвокати, які можуть навчати інших.

Лариса Денисенко: Дякую вам за цю розмову. Я нагадую нашим слу-
хачам, ви слухали «Ген справедливості». Сьогодні – про канадський досвід 
функціонування системи БПД як в кримінальних, так і в сімейних справах. Ми 
говорили з Ларисою Бізо, директоркою проекту «Доступна та якісна правова 
допомога в Україні», і з Оксаною Кікоть, менеджеркою цього проекту в Україні. 
Почувайтеся захищеними!
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Дослідження «Процесуальні права підозрюваних 
затриманих осіб, які перебувають під вартою в 
правоохоронних органах». Результати представляє 
Володимир Сущенко
5 серпня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. 
Ми представляємо цикл програм, присвячених доступу 
до правосуддя і функціонуванню системи безоплатної 
правової допомоги. Сьогодні ми будемо представляти 
результати нового дослідження, яке зветься «Процесуальні 
права підозрюваних затриманих осіб, які перебувають під 
вартою у правоохоронних органах України». Це абсолютно 
свіже дослідження. Воно здійснювалося протягом 2014-2015 
років. Я вітаю в студії доцента Києво-Могилянської академії, 

виконавчого директора Центру досліджень проблем верховенства права Киє-
во-Могилянської академії пана Володимира Сущенка. Я хочу нагадати нашим 
слухачам, що це дослідження – передусім присвячене правозастосовчій прак-
тиці нового Кримінально-процесуального кодексу. Ми з вами знаємо, що час 
від часу, коли ухвалюються нові, навіть пристойні закони, правозастосовча 
практика демонструє, що ці закони не виконуються. Можете розповісти з чого 
розпочиналося дослідження, яка методика, де впровадилося. І якими були 
ключові моменти, на які слід було звертати увагу?

Володимир Сущенко: Ідея проведення цього дослідження належить Між-
народному фонду «Відродження», він його започаткував, долучивши до самого 
дослідження ще деякі інституції. У дослідженні активну участь брав офіс Уповнова-
женого Верховної Ради з прав людини, Центр досліджень проблем верховенства 
права Києво-Могилянської академії, Координаційний центр з надання правової 
допомоги. Ідея дослідження полягала в тому, щоб реально провести моніторинг 
того, як дотримуються права людини у процесі досудового розслідування, і більш 
вузький етап – затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального 
правопорушення. Саме дослідження методологічно складалося з двох частин: 
перша частина – кабінетне дослідження. Експерти дослідили стан правового 
регулювання забезпечення прав людини на етапі досудового розслідування 
в цілому, як на національному рівні, так і на рівні міжнародно-правових актів. 
Особливо уважно ми перевіряли рішення Європейського суду з прав людини 
щодо України та інших країн Європи, де віддзеркалювалося забезпечення прав 
особи в процесі її затримання у кримінальному провадженні. Це була перша 
частина, можна сказати науково-теоретична. Друга частина – найбільш важ-
лива – це дослідження «в полі», «польове дослідження». Тут підтримку надало 
МВС, яке із розумінням поставилося до мети цих досліджень. Організатори 
проекту сказали: «Ми не збираємось вас контролювати, ми хочемо зробити 
своєрідну «фотографію» того, що відбувається». Метою також було виявлення 
«больових точок». Це перше дослідження, яке проводилося в Україні з точки 
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зору реалізації чинного Кримінального процесуального кодексу, забезпечення 
прав людини саме на рівні не аналізу, або не лише аналізу нормативно-правової 
бази і відповідних теоретичних узагальнень, а на рівні «польового досліджен-
ня». Спостереження безпосередньо на місцях, фіксація з подальшим аналізом 
і узагальненням у результаті цих спостережень.

Лариса Денисенко: А які області попали під приціл проведення польових 
досліджень?

Володимир Сущенко: Не можна сказати, що це дослідження з точки зору 
соціології і методології є повністю репрезентативним, такого завдання фактично 
і не було, але хотілося побачити Україну. Оскільки ми починали у 2014 році, а ідея 
виникла ще у 2013 році, ми хотіли охопити всі регіони – північ, південь, захід, 
схід. Але через сумні події 2014 року не мали такої можливості. Дослідження 
проводилося в 5 регіонах – це південь (Одеська область і місто Одеса), це Схід 
(Дніпропетровська область), це Захід (Хмельницький і Закарпаття), і місто Київ.

Лариса Денисенко: Які результати цього дослідження? От беремо сам 
процес затримання. Отже, відбувається затримання: на ваш погляд, що потрібно 
було проаналізувати і що відбувається не так, як це зазначено в КПК?

Володимир Сущенко: Кодекс врегульовує всі основні питання, пов’язані з 
затриманням особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення. 
Серйозних проблем у правовому врегулюванні прав особи ми не побачили. 
Проблема полягає в реалізації цих положень, тому що в законі не можна про-
писати абсолютно все, кожен крок правоохоронців. Одна з основних проблем і 
вад полягає в тому, що, на превеликий жаль, правоохоронці та слідчі по-різному 
тлумачать момент затримання. Дійсно, КПК говорить про те, що затримання 
особи має бути зафіксоване протоколом, це процесуальний акт, який обов’яз-
ково оформлюється. Але ж є стадія фізичного затримання, коли людину просто 
затримують і кажуть, що вона знаходиться в умовах несвободи, знаходиться під 
контролем правоохоронців. Час з моменту фізичного або фактичного затримання 
до моменту юридичного затримання досить різний. І різний в різних регіонах.

Лариса Денисенко: Скільки взагалі може пройти часу до того, щоб фор-
мально тебе на папірці записали?

Володимир Сущенко: КПК цього не визначає, і підзаконні акти цього 
не визначають. Є загальний час затримання підозрюваної особи, під час якого 
треба повідомити їй про підозру. Але цей загальний час вираховується фактично 
добою. А уявіть собі, що людину затримали о шостій ранку, і до шостої години 
наступного дня їй треба повідомити офіційно. Ці 24 години людина знахо-
диться, і можна їй повідомити о сьомій годині ранку – через годину, що вона 
затримана і оформити це затримання, пояснити їй права і обов’язки які у неї 
є. А можна оформити це о 5 годині ранку наступного дня, і 23 години людина 
буде знаходитись в такому невизначеному для неї процесуальному стані. Це 
означає, що з нею можна по-різному спілкуватися, працювати, тиснути. Ми 
не спостерігали фізичного тиску, катувань, але психологічний тиск відбувається. 
У західних фільмах ми бачимо (і так відбувається й у реальному житті), що людині 
при затриманні одразу повідомляють про те, що вона має право зберігати 
мовчання і не свідчити проти себе. А у нас людину про це право інформують 
тільки під час складання протоколу про затримання. Ці години, коли людина 
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перебуває між фактичним затриманням до процесуального рішення – їй нічого, 
як правило, не розтлумачують. Людина опиняється в позапроцесуальному 
статусі. Вона вже не вільна, її можна переміщати з одного місця в інше, їй можна 
погрожувати, але вона не може реалізувати своє право на захист. Воно, зокрема, 
полягає в тому, що людина може мовчати і ні про що не свідчити.

Лариса Денисенко: Право на захист ще полягає в тому, що слідство має 
негайно сповістити центр з надання безоплатної вторинної правової допомо-
ги, щодо затримання. І тут виникає інший момент. Якщо затримання, як таке 
не зафіксовано – де та негайність?

Володимир Сущенко: Оця негайність також невиписана, а має бути випи-
сана. Оскільки є Закон України «Про безоплатну правову допомогу», то має 
бути або в цьому законі, або в КПК зазначено, протягом якого часу слідчий 
або інший правохоронний орган, котрий здійснив затримання, зобов’язаний 
повідомити про це центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
Зараз цього немає.

Лариса Денисенко: Якщо момент затримання не зафіксований, і може 
розтягуватися більше, ніж на добу, то прив’язувати надання правової допомоги 
до негайного сповіщення дуже важко.

Володимир Сущенко: Є розуміння здорового глузду, є розуміння того, 
чим оперує Європейський суд з прав людини – так звані «розумні терміни», 
«розумні строки». На превеликий жаль, правова свідомість наших правоохоронців, 
слідчих, суддів, адвокатів… поки що незрозуміла сутність оцих «розумних строків». 
Так побудована наша ментальність, наша історія, що нам треба все записати. 
Тільки коли в законі, чи в інструкції, чи в наказі буде написано: «Протягом 30 
хвилин слідчий зобов’язаний зателефонувати в центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги» – тоді це буде виконано. А так кожен починає 
тлумачити по-своєму. На жаль, під час «польового дослідження» ми неоднора-
зово чули від слідчих про те, що адвокати заважають їм «шукати істину», тому 
що вони налаштовують своїх підзахисних не співпрацювати зі слідством. І тому 
вони не поспішають повідомляти. Хоча треба зазначити, що бувають випадки, 
коли не завжди адвокати, яких повідомили, приїжджають своєчасно на місце. 
Оскільки часто адвокати ставляться до виконання своїх обов’язків абсолютно 
формально,. Тому не можна говорити тільки про недолугість або непрофесіо-
налізм слідчих. Є такі випадки, в меншій кількості, але вони є і з боку адвокатів.

Лариса Денисенко: Сьогодні йдеться про процесуальні права підозрю-
ваних затриманих осіб, що перебувають під вартою у правохоронних органах 
України. У мене таке питання. Я це називаю «правозастосовчі граблі», на які 
Україна щоразу наступає і нічого не виправляє. Я це називаю «грою»: коли 
людину викликають і опитують як свідка, а виявляється, що допитують як під-
озрюваного, просто вона цього ще не знає. У який спосіб це можна виправити?

Володимир Сущенко: Я хочу назвати базові права затриманої особи, 
що нами досліджувалися. Це право на інформацію (людина має право бути 
поіноформованою, чому вона затримана, яка причина), право на правову 
допомогу (обов’язкове запрошення адвоката і участь адвоката у відповідних 
слідчих діях). А на певному етапі слідчими діями і є допит. Тобто, допит статусі 
підозрюваної особи чи допит в статусі свідка? Тут, дійно, є проблема. Крім 
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того, це право не відповідати на запитання (це відбувається під час допитів), 
право на належну медичну допомогу, право на захист вразливих категорій – це 
хронічно хворі люди, в тому числі наркозалежні, неповнолітні. І до цього дуже 
дотичне право на переклад. Коли ми досліджували і спостерігали за затриманням 
на Закарпатті (де досить багато людей різних національностей, різномовних), 
то право на переклад має там дуже важливе начення. Такий комплекс прав 
нами розглянутий. Щодо допиту (і це дійсно було встановлено, і не один раз 
під час спостереження), коли людину запрошують як свідка. Причому ситу-
ація полягає в тому, що процесуальний статус свідка і підозрюваної особи 
відрізняються. За процесуальним статусом підозрювана особа може мовчати 
і нічого не відповідати. Це її повне право і метод свого захисту. У свідка інший 
правовий статус, він може мовчати, але свідка завжди попереджають про те, 
що якщо він буде мовчати або говорити неправду, то він підлягає кримінальній 
відповідальності. Це одразу здійснює певний психологічний тиск на людину. 
Таким чином намагаються через статус свідка отримати фактичну інформацію 
про участь цієї людини або її родича в якомусь правопорушенні. І такі способи 
слідчі використовують багато років, з радянських часів, це – «традиції».

Лариса Денисенко: Слідчі наполягають, що це тактичний прийом?
Володимир Сущенко: Так, слідчі у приватних розмовах кажуть, що це один 

з варіантів правдивості. Безумовно, що завдання слідчого – розкрити злочин, 
але ж є різні шляхи. І закон говорить, що ніякого тиску не можна здійснювати 
на особу. Це пояснюється тим, що робиться з благих намірів. І поки що цей 
прийом продовжує використовуватися.

Лариса Денисенко: На рівні законодавства якихось змін це, певно, 
не вирішити?

Володимир Сущенко: Так, це практика, це зміна ментальності, мислення, 
розуміння слідчим і всім апаратом державного примусу, що цього робити 
не можна. Тому що в усі часи існувала така наука – криміналістика, про мисте-
цтво розслідування; є юридична психологія – скрізь на це звертається увага 
багато років, але це – один з методів, які використовують, щоб шляхом омани 
отримати необхідні свідчення.

Лариса Денисенко: Тут ще і маніпуляція в термінах.
Володимир Сущенко: Так. Адже якщо свідка можна допитувати без обме-

жень (йому ж не треба повідомляти про підозру), викликати його і повістками, 
і телефонними дзвінками. Ще одне порушення, яке допускається під час 
допиту – в ньому беруть участь треті особи. Допит передбачає наявність двох 
сторін – слідчого і підозрюваного (ще має бути присутній адвокат). Дуже часто 
в допитах беруть участь оперативні працівники, які здійснюють оператив-
но-розшукову діяльність, збирають додаткову інформацію, мають додаткову 
інформацію, добуту різними шляхами. І вони здійснюють й психологічний тиск. 
Що важливо: слідчий має право допустити до участі в допиті будь-яку особу – і 
прокурора, і оперативників, – але ці люди мають бути внесені до протоколу 
допиту. Усі їх запитання теж мають заноситися до протоколу. Але в реальності ті 
питання, які ставлять оперативники, ніде не фіксуються. З їхнього боку можуть 
надходити певні погрози (не з боку слідчого), це заганяє людину в глухий кут. 
Тому у своїх рекомендаціях ми зазначаємо, що це дуже жорстко. У наш час, це 
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вже ХХІ століття, треба вести відео- і аудіозапис допиту. Для цього потрібні 
технічно обладнані приміщення. Зазвичай допити проводяться в кабінеті 
слідчого, а це неправильно.

Лариса Денисенко: Бажано вести також і відеофіксацію самого процесу 
затримання.

Володимир Сущенко: Це не завжди реально. Якщо правопорушення 
вчиняється в якомусь селі, чи за 100 км навіть від районного центру – це треба 
їхати, відеокамеру з собою не візьмеш. Але час завжди можна розрахувати – 
скільки знадобиться часу, щоб доправити затриману особу з одного куточка 
села до районного центру, де знаходиться районний відділ внутрішніх справ. 
Я думаю, що максимально це може бути дві години. Ось через дві години 
треба складати протокол затримання. Незважаючи на те, що у теперішній 
формі протоколу є графа про зазначення часу фактичного затримання, вона 
залишається або незаповненою, або її заповнюють в той час, коли складається 
сам протокол. Начебто щойно затримали.

Лариса Денисенко: Це називається, коли збігається юридичне і фактичне 
місце проживання. Якщо говорити про медичну допомогу, ми всі знаємо, що стан 
алкогольного сп’яніння чи наркотична ломка використовуються слідством як 
обставина, що обтяжує провину затриманої людини. Крім того, це дає можли-
вість представникам правоохоронних органів торгуватися – обіцянка в обмін 
на потрібну інформацію.

Володимир Сущенко: Ви праві. Ми будемо пропонувати внести зміни 
у чинне кримінальне законодавство про те, що людина, яка хронічно хвора 
на наркоманію (це ж хвороба, визнана в усьому світі) – цей факт не може бути 
таким, що обтяжує її провину. Медичну допомогу треба надавати з принципів 
гуманізму. Якщо говорити про наркоманів, то вони під впливом наркотичних 
засобів не усвідомлюють навіть того, що їм пояснюють, у тому числі і коли їм 
зачитують їхні права. Але часто допитують, використовуючи цей стан. При допиті 
таких людей повинен бути не лише адвокат, але і лікар-нарколог, який має дати 
реальну оцінку – чи реально людину допитувати і чи здатна вона адекватно 
сприймати поставлені питання і відповідати на них. А що стосується інших 
хронічних хвороб, вони можуть різко загостритися під час затримання особи, 
адже це стрес, може піднятися температура. Тому надання медичної допомо-
ги має бути пріоритетним. На жаль, можна констатувати, що на сьогодні це 
далеко не так. Є багато організаційних моментів, які треба вирішувати разом 
з Міністерством охорони здоров’я.

Лариса Денисенко: А якщо затриманий зауважить, що він – хронічний 
гіпертонік, в нього може початися криз. Як зараз, за тими умовами, в яких ми 
існуємо, на це має реагувати слідчий?

Володимир Сущенко: Дуже просто. Якщо людина заявляє, що в неї є 
якісь негаразди зі здоров’ям, треба негайно викликати «швидку». І тут постає 
питання з організацією роботи «швидкої» медичної допомоги.

Лариса Денисенко: А якщо я, припустимо, затримана, і заявляю слідчому, 
в тому числі письмово, що в мене стенокардія і прошу викликати «швидку» – це 
все одно вирішує він?

Володимир Сущенко: Так. І він може сказати: «Та що ти там придурюєшся».
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Лариса Денисенко: Якщо я письмово це зафіксую? Це додасться до яко-
гось файлу?

Володимир Сущенко: Абсолютно. Треба до того ж протоколу затримання 
внести свої зауваження (людина має на це право, коли їй дають цей документ 
для ознайомлення і підпису). Дійсно, все віддається на розсуд слідчого. І 
вдається він до реальних заходів тільки, коли людина, наприклад, втрачає 
свідомість або коли з’являються ще якісь серйозні видимі ознаки погіршення 
стану здоров’я. Але є приклади, коли слідчі уважно ставилися, давали затри-
маному, в разі необхідності, якісь ліки, умовно кажучи, від серця. Не можна 
казати, що всі погані.

Лариса Денисенко: Ні, це залежить від рівня людини.
Володимир Сущенко: Від рівня її культури, співчуття, розуміння того, 

що навіть нехай перед тобою сидить злочинець, але це – людина.
Лариса Денисенко: У нас взагалі проблема із правозастосовчою практикою 

норм Кримінального процесуального кодексу. Розуміти, що правоохоронці 
не всі на святому боці, і затримані – не всі на темному боці. Ми всі залишаємося 
людьми, і хоча статус у нас різний, але права однакові. Я ще хочу розкрити трохи 
тему перекладів. Що відбувається у цій галузі? Немає реєстру перекладачів, 
які б працювали зі слідством. І люди так само не обізнані з тим, що треба про це 
говорити і заявляти. А з іншого боку, як ти заявиш, якщо ти мови не знаєш?

Володимир Сущенко: У нас, справді, немає жодного реєстру перекладачів. 
До того ж якість перекладу має велике значення. Перекладач повинен нести 
свою частку відповідальності за участь у слідчих діях. З іншого боку, якщо ми 
говоримо про те ж Закарпаття, то там сам слідчий, як правило, місцевий, який 
володіє кількома мовами – угорською, румунською, українською, російською. 
Тому на сьогодні переклад здійснюється, як правило, самими слідчими. Якщо 
постає питання про англійську, німецьку (європейські мови), тоді запрошують 
перекладача. Якщо ж йдеться про мови нацменшин, і слідчий виступає і в ролі 
слідчого, і в ролі перекладача, то часто це може спотворювати результати участі 
тієї чи іншої особи. Тут все залежить, з одного боку, від затриманої людини, від її 
наполягань на тому, щоб був перекладач. Ті особи, які затримуються не в перший 
раз, знайомі з цим правом й іноді навіть зловживають ним. А люди, затримані 
вперше, мріють тільки про те, щоб якомога швидше вибратися звідти і готові 
на все, щоб задовольнити цей державний апарат. Є ще одна проблема. Коли 
запрошується офіційний перекладач, його праця має бути оплачена, але на це 
в жодному бюджеті нічого не виділено. Ми виявили факти, коли сумлінні слідчі 
за власні кошти оплачують роботу перекладача. Бо вони зацікавлені в тому, 
щоб принаймні на стадії досудового розслідування до них не було претензій. 
Але цього виду діяльності взагалі ніде не передбачено.

Лариса Денисенко: Що наразі можна змінити законопроектуванням, 
внесенням змін, доповнень до чинного законодавства? Що можна змінити 
скасуванням деяких підзаконних актів, які, можливо, правильно не розкри-
вають статті КПК?

Володимир Сущенко: Ми підготували рекомендації, спрямовані на вдо-
сконалення нормативно-правової бази законодавства – і стосовно термінів, 
про які сьогодні вже йшлося, і стосовно перекладу, і стосовно надання медичної 
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допомоги. Справа в тім, що всі ці питання присутні в законодавстві, але на рівні 
гасел. А треба виписати у законі таким чином, щоб все було зрозуміло і одно-
значно. Частково це може бути і в КПК, але багато таких моментів треба вносити 
до відомчих нормативно-правових актів, які регламентують діяльність тих 
самих чергових частин, органів внутрішніх справ і інших місць перебування, 
затримання тощо. Це один напрямок, а інший – це підвищення кваліфікації 
всіх – і слідчих, і адвокатів, і суддів. Причому підвищення не шляхом прослу-
ховування якоїсь теоретичної частини, це мають бути тренінги, і ці люди мають 
складати іспити, як це робиться в усьому світі. Тобто засвідчувати, що він дійсно 
розібрався і готовий реалізовувати і тактичні, і психологічні, і організаційні 
моменти у своїй діяльності.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. Нагадую, що результати дослі-
джень дотримання процесуальних прав підозрюваних затриманих осіб, які 
перебувають під вартою у правоохоронних органах України, проведених 
у 2014-2015 роках, озвучував доцент Києво-Могилянської академії, виконавчий 
директор Центру досліджень проблем верховенства права Києво-Могилянської 
академії Володимир Сущенко. Почувайтеся захищеними!
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Гія Гецадзе про інституційні реформи: судову, 
прокуратури та адвокатури
31 серпня 2015 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського радіо». 
В ефірі «Ген справедливості», з вами Лариса Денисенко. 
Сьогодні ми продовжуємо цикл програм, присвячених 
доступу до правосуддя і функціонуванню системи безоплатної 
правової допомоги. Нині будемо говорити про рефор-
ми – судову, прокуратури і адвокатури. Гість студії – Гія 
Гецадзе, заступник Міністра юстиції України. Вітаю, Гіє. 
Одразу хотілося б розпочати з судової реформи, оскіль-
ки на неї чекають громадяни України передусім. Адже, з 
огляду на дані соціологічних досліджень, рівень довіри 

до судів вкрай низький. На ваш погляд, з огляду на конституційну реформу, яка 
от-от буде саме реформувати і нашу судову систему, з огляду на переатестацію 
суддівства, котре заплановано на осінь цього року, що очікувати громадянам 
від реформованої системи судової влади?

Гія Гецадзе: Самая сложная реформа – это судебная. С одной стороны, нужны 
технические изменения в Конституции, – это значит, что у наших политиков, 
у политического класса должен быть консенсус, чтобы принимать изменения. 
С другой стороны, у нас такая реальность, что наши граждане не доверяют 
судам. Это значит, что и иностранные инвесторы не доверяют. А это значит, 
что не будет развиваться экономика, не будут создаваться новые рабочие места, 
и наша страна не будет развиваться, если доверие населения будет невысоким 
в отношении суда. Когда реформируешь судебную систему, с одной стороны, 
мы должны быть защищены от политических манипуляций. Когда политики 
вмешиваются в судебные дела, это очень плохо. С другой стороны, у нас 
реальность такова, что мы должны полностью поменять эту систему. Каким 
образом: по моему мнению (которое не есть истина в последней инстанции), 
мы должны упразднять структуру и систему сегодняшнюю. Мы должны упразд-
нять параллельные ветви в судебной системе. У нас три параллельных ветви: 
административные суды, хозяйственные суды и у нас есть специализированные 
суды. Когда гражданин, живя в каком-то городе, хочет обратиться в суд, он 
не знает, в какое здание идти. Это даже со стороны менеджмента очень плохо. 
Я предлагаю упразднить двойную кассацию, которая состоит в следующем. 
У нас три параллельные ветви, а в вертикали у нас четыре инстанции. Первая 
инстанция, апелляция, Высший суд и Верховный Суд. Нужно создать систему 
с одной вертикалью и тремя инстанциями: первая инстанция, апелляция 
и Верховный Суд. А что касается квалификации судей и их полномочий – они 
будут внутри судов. Это значит, что в Киевском городском суде будет коллегия 
и по гражданским делам, и по уголовным, и по административным. А сейчас 
у нас эти три параллели иногда друг другу противоречат. Иногда, когда гражда-
нин обращается, переписывают на друг друга, мол, это не мое дело. А иногда, 
когда у кого-то коррумпированный интерес, наоборот, добиваются того, чтоб 
это дело попало к ним. Что касается индивидуально судей, я думаю, что у нас 
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есть много профессионалов и порядочных людей. Я не думаю, что все судьи 
поголовно коррумпированы и плохие. Однако, чтобы у граждан Украины возни-
кло доверие к судебной системе, в новой системе должны заново назначаться 
новые люди. Под новыми людьми я сейчас не подразумеваю тех, кто сейчас 
не работает в суде. Просто по-новому, по конкурсу отобрать, чтобы общество 
точно знало, как они выбирались, как сдавали экзамены, почему на это место 
назначили, а не на другое. Как только мы поменяем систему и процедуру, 
у нас получится полная перезагрузка – и у нас будет успех. А что касается 
того, что сейчас начинают что-то наполовину улучшать, а потом еще сделать 
одну волну – я этого не поддерживаю, но я понимаю, потому что понимаю 
политические реалии, и понимаю, что истины нет ни у кого. Просто тогда 
это должны быть обоснованные изменения. Мы же не должны врать своему 
народу – что сейчас вроде что-то поменяли, подождите – и через 3 месяца у нас 
суды будут идеально работать. Они будут хорошо работать, если мы полностью 
поменяем систему и будем назначать заново всех судей.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про люстраційні процеси, то вони 
не рухаються, чому є кілька пояснень: то і процедурні зволікання, і суддівське 
самоврядування, яке нездатне зробити дію, щоб самоочиститися. Чи варто 
громадськості сподіватися, що запрацюють люстраційні процеси?

Гія Гецадзе: Я думаю, что это и есть такие маленькие изменения, которые 
не дадут нам в конце таких результатов, которые наше население почувствует. 
Две-три люстрации, которые пройдут – это не помощь нашей стране. Несмотря 
на мотивированную молодую команду, которая работает в Министерстве юсти-
ции, Департаменте люстрации – не будет никаких реальных изменений, если 
не будет кардинальных изменений в правоохранительной системе, судебной 
и системе прокуратуры.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про переатестацію, планується про-
ведення переатестування спочатку Верховного Суду України і потім, два роки 
поспіль, буде поступово проводитися переатестування всього суддівства. 
Наскільки це реалістично, на ваш погляд, виглядає?

Гія Гецадзе: Это немного поможет улучшению нашей системы, но была бы 
моя воля, я бы перезагрузил всю систему одновременно.

Лариса Денисенко: Я так розумію, що все одно ми будемо поступово 
спостерігати цю зміну судової системи. Я не переконана, що вона буде про-
гресивною, я не переконана, що вона навіть на 50 % досягне того очищення, 
якого ми очікуємо. На ваш погляд,, яку взагалі функцію в подальшому повинен 
мати, наприклад, президент, або уряд чи парламент стосовно формування 
не суддівського корпусу, а формування самих судів? Наскільки, на ваш погляд, 
повинні бути активними президент, уряд і парламент?

Гія Гецадзе: Это зависит от парламента и президента. Насколько я знаю, 
очень активно работает конституционная комиссия. Я приветствую упразд-
нение пятилетнего испытательного срока. Когда мы назначаем судью, мы 
должны назначать судью, если мы не уверены, то не должны назначать. А мы, 
назначая судью с испытательным сроком, фактически назначаем помощника. 
Что касается системы назначений, у меня более радикальное мнение.
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Лариса Денисенко: У мене питання стосовно прокуратури. За це літо 
ми бачили кілька конфліктів стосовно тестів, які розроблялися за допомогою 
американських фахівців нашими фахівцями, і Генерального прокурора щось 
не влаштовує в цих тестах. Я сподіваюся, що у вересні ми побачимо, як про-
грама тестів буде працювати, і ми отримаємо нову прокуратуру. Наскільки ви 
оптимістичні в цьому?

Гія Гецадзе: У прокуратуры есть и технические, и человеческие факторы. 
Мы должны прокуратуру освобождать от искусственных функций. Прокуроры 
должны представлять государство по уголовным делам в суде, а все остальные 
функции, которые они имеют, – искусственные. Они их делают бизнесменами, 
а не прокурорами. С одной стороны, законодательные изменения, чтобы 
прокурор был прокурором, а не надзирателем бизнеса. С другой стороны, 
должны быть правильные назначения – по конкурсу, открытые. Чтобы насе-
ление знало, как происходят эти назначения, и доверие росло. Что касается 
этих конфликтов, я этого не понимаю. Некоторые думают, что американцы 
и европейцы будут нам помогать, а мы ничего делать не будем. Должно быть 
наоборот – мы должны заказывать, мы должны говорить, в каких моментах 
нам нужна помощь. Мы должны просить помощи. Прокуратура – это самая 
централизованная система. Если там один заместитель прокурора арестовывает 
с повинной кого-то, и у другого заместителя есть претензии – это проблема 
Генерального прокурора. Это означает, что он не полностью контролирует свою 
систему. Касаемо реформы – ни один заместитель не сможет ничего сделать, 
если сам Генеральный прокурор не является мотором и локомотивом этих 
реформ. Мы должны всегда говорить то, что мы думаем.

Лариса Денисенко: А коли прокуратура Грузії була позбавлена функцій 
загального нагляду? І коли це вдастся Україні?

Гія Гецадзе: Самое главное – дискурс. Как я говорил, прокуратура – самая 
централизованная система. Её можно направлять или в хорошее, или в плохое 
русло. В централизованных системах легче делать реформы: захотел Гене-
ральный прокурор что-то изменить – и сделал. Вот МВД централизованная 
система и мы видим определенные результаты, потому что точно знают, чего 
хотят и как делают, и когда будет результат. Так должно быть, а не так как в про-
куратуре, когда прокуроры друг на друга заводят уголовные дела – стыдно. 
Мне как гражданину Украины стыдно смотреть на этот цирк. Надо называть 
вещи своими именами. Это – цирк.

Лариса Денисенко: Ми не можемо замовчувати реформу адвокатури. 
Наскільки вона є зараз актуальною і що відбувається з реформуванням цієї 
системи в Україні?

Гія Гецадзе: Я не ответил на ваш вопрос об общем надзоре. Грузия освобо-
дилась от этого еще в 90-е годы. Но прокуратура оставалась конституционным 
органом, как будто независимым. На правительственных заседаниях всегда 
присутствовал Генеральный прокурор. Когда мы освободили прокуратуру 
от ненужных, неестественных функций, то из прокуроров остались только госу-
дарственные адвокаты. Потом мы эту систему упразднили, и прокуратура стала 
частью Министерства юстиции. В 1997 году я говорил о том, что прокуратура 
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должна быть частью Министерства юстиции, и хотя мои коллеги улыбались, 
это случилось в Грузии. Это случится и в Украине.

Что касается вопроса об адвокатуре, я поддерживаю концепцию, по кото-
рой адвокат – максимально свободное лицо, потому что он – представитель 
свободной профессии. Я не поддерживаю обязательное членство в Ассо-
циации. Это дело вкуса. Когда нет обязательного членства, адвокат может 
получать лицензию и сдавать экзамены в Высшем совете юстиции, или как мы 
еще это будем называть в будущем. Плюс к этому административное производ-
ство по этическим вопросам тоже может проводить Высший совет юстиции. 
А что касается адвокатов – если они хотят объединяться, они будут объеди-
няться в разные организации. И будет рынок организаций адвокатов, и люди 
будут выбирать те, у кого лучше репутация. На постсоветском пространстве 
существует традиция создавать очень много регуляций и никому не нужных 
организаций. А потом их контролировать, и когда они плохо работают, при-
думывать контролеров над ними, а потом – контролеров над контролерами. 
Нужно действовать наоборот: есть проблема – нужно упразднять. Я думаю, 
должно быть так: юрист, который хочет стать адвокатом, должен полгода 
проработать у адвоката, и платить деньги за эту работу – это сумасшествие. 
Когда у нас обязательное членство в Ассоциации, мы закрываем двери другим 
адвокатам, потому что они – наши конкуренты. Это противоречит основным, 
фундаментальным принципам. Конфликт интересов должен быть, должен быть 
рынок адвокатов, и между ними должна быть конкуренция.

Лариса Денисенко: А стосовно дисциплінарних органів, які з них функ-
ціонують у Грузії?

Гія Гецадзе: В Грузии тоже обязательное членство. Но чтобы два года рабо-
тать помощником адвоката – такого нет. Сдал экзамен – получил свидетельство 
и работаешь. Платишь налоги ежегодно. Членские взносы, которые платят 
в Ассоциации, никак не возвращаются, ни в Грузии, ни в Украине. Мы создали 
какой-то бюрократический механизм: у адвокатов появились начальники, 
съезд адвокатов, потом кто будет на выборы идти… Это все нужно упразднять.

Лариса Денисенко: Ми не можемо не зачепити тему безоплатної правової 
допомоги. Як ви вважаєте, яке місце безоплатній правовій допомозі треба 
виділити, враховуючи реформу адвокатури?

Гія Гецадзе: Это важно сейчас для нас, и эту модель каждый гражданин 
почувствует на себе. Мы активно открываем центры бесплатной вторичной 
правовой помощи. Но это будут не только консультации, это центры, куда будут 
приходить граждане, чтобы решать свои юридические вопросы. И даже если 
они хотят распечатать какую-то справку, могут стоять компьютеры. Сейчас 
все компьютеризируем, чтобы было меньше проблем с бумагами. Частично 
это уже сделано. Такие центры и будут нашим лицом, лицом Минюста. Сегод-
ня Министерство юстиции уже не такое, как было раньше. Хотя коррупция 
еще частично присутствует.

Лариса Денисенко: Дякую, пане Гіє. Нагадую слухачам «Громадського 
радіо»: в ефірі була программа «Ген справедливості». Сьогодні ми говорили 
про інституційні реформи (судову, прокуратури, адвокатури) із заступником 
Міністра юстиції України Гією Гецадзе.



Ген справедливості

662

«Якщо будемо вибирати клієнта за гаманцем, будемо 
ремісниками»,— Володимир Скукіс
28 січня 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». В ефірі «Ген справедливості». Це програма, яку ви 
слухаєте задля того, щоб вміти захищати свої права і почува-
тися захищеними. Сьогодні ми гостюємо в Полтаві і будемо 
говорити на дуже цікаву тему із досвідченим адвокатом – 
про те, в чому полягає ця професія. Я вітаю в студії Скукіса 
Володимира Францісовича. Вітаю, пане Володимире. Дуже 
цікаво, як люди сприймають адвокатів? Я зробила невелике 
соціальне дослідження і запитувала, що для вас адвокат, з 
чим ви його асоціюєте? Дуже часто говорять, що адвокат 

асоціюється з тим, що йому потрібно багато платити за те, щоб він дуже мало 
робив. Дехто говорить, що адвокат, котрому платити не потрібно – все одно 
нічого не робить. Дехто ще каже, що у них є родичка, яка працює в банку, вона 
теж юрист, і хай вона представить їх по якійсь цивільній справі, нащо їм той 
адвокат. От ви можете розвінчати ці стереотипи і пояснити, в чому полягає 
професія адвоката, і в чому полягає допомога, яку адвокат надає?

Володимир Скукіс: У часи Петра Першого казали про те, що адвоката ми 
не любимо, але без адвоката не можемо. За своєю природою робота адвоката 
не завжди збігається з інтересами суспільства або держави. Вона є компроміс-
ною. Вона дуже часто викликає таку ситуацію, коли люди не розуміють, для чого 
це потрібно. Ну скажіть, будь ласка, для чого захищати ґвалтівника? Для чого 
захищати хулігана, який відібрав телефон у дівчини? Нібито і правильна логіка. 
Не потрібно захищати, не потрібно надавати допомогу. Але в цій ситуації, давайте 
будемо говорити чесно, не завжди держава і суспільство є чесними по відношенню 
до своїх громадян. Кожен із нас може опинитися в такій ситуації, коли держава 
буде проти нього. Куди йти? На сьогоднішній день єдина можлива допомога – це 
звертатися до спеціаліста, який розбирається в тій, чи іншій галузі. Коли в нас 
зуби болять, ми йдемо до стоматолога, коли у нас проблеми із законом і зі своїми 
правами – ми йдемо до юриста. Я не кажу, що це має бути адвокат. Це має бути 
людина, яка володіє навичками, знає право, є досвідченою і користується певним 
авторитетом. З моєї точки зору, такими критеріями має бути наділена людина, яка 
хоче претендувати на звання адвоката. Якщо ми будемо говорити про гроші, то ви 
спитаєте про адвоката. Це та професія, це ті люди, які за своєю природою повинні 
надавати правову допомогу, вони є спеціалістами. На жаль, на сьогодні складається 
така ситуація, що пів-України в нас будівельники. Усі будують, усі ремонтують. 
Інша частина у нас – фінансисти. Я так розумію: якщо б у суспільстві був порядок, 
то кожен би робив свою справу. Лікар лікував би, юрист надавав правову допомогу, 
судді – судили. Серед юристів професія адвоката виділяється тим, що це завжди 
ототожнювалося з такими якостями, як незалежність від держави, від суспільства. 
Мабуть, серед юристів професія адвоката є найбільш незалежною від держави, 
від суспільства. Судді отримують заробітну плату, прокурори отримують зарп-
лату і виконують обов’язки державних адвокатів. Адвокати, за своєю природою, 



Експертні інтерв’ю

663

існують виключно для того, аби надавати правову допомогу громадянину, особі, 
яка потребує такої допомоги, яка хоче її отримати, от і звертається до адвоката.

Лариса Денисенко: Дуже часто стикаєшся з тим, коли люди намагаються 
поставити тобі будь-яке питання стосовно фінансового права, шлюбних відно-
син, і при цьому хочуть від тебе термінового рішення. От ви можете пояснити 
слухачам, в чому полягає робота адвоката? Чому адвокат (хоч ми і училися, і 
складали іспити, і практикували) не може одразу видати на-гора оте рішення, 
котрого людина потребує? Чому нам за нашу роботу мають платити? Є плата за те, 
що ти береш участь у судовому засіданні, є плата за те, що ти готуєш відповідні 
папери, є плата і за те, що ти надаєш консультації в режимі розмови. Можете 
розбити це по квадратах, або абзацах і пояснити алгоритм нашої роботи?

Володимир Скукіс: От ви до лікаря ходите? Ходите. Всі ми ходимо. Потра-
пляємо до лікаря, який оглянув, зміряв температуру і послав у перший кабінет 
пройти флюорографію, здати аналізи, зробити кардіограму, тоді будуть визна-
чати ваш діагноз. Аналогічно повинен діяти і адвокат. Немає універсальних 
рішень на будь-яку ситуацію. Проблему створюють люди, родичі, держава, 
посадові особи, хворі люди – вони всі різні. До кожної проблеми треба підходити 
виключно індивідуально. Я стикаюсь, наприклад, з такою ситуацією: дзвонять 
по телефону, питають, який має бути розмір аліментів. Так, в законі написано 
скільки, але треба поспілкуватися з людиною. Визначитися, хто батько, яке 
матеріальне становище, які документи підтверджують ту чи іншу обставину. 
Треба все зібрати, подумати, а потім дати ґрунтовну відповідь. Ми дуже часто 
стикаємось з такими проблемами, коли людині треба правду казати. Коли треба 
розказати, що ця справа не має перспективи.

Ось щойно жінка прийшла і каже, що вчора чоловік забрав її машину і 
їздить. А вони спір мають у суді. Як зробити так, щоб цю машину, їхню спільну, 
арештували і у чоловіка забрали, бо він її доведе до стану металобрухту. От їй 
хтось сказав, що суд може накласти арешт. Може накласти арешт, але по-перше, 
наклали арешт, що далі з машиною? На штрафмайданчик, а там за її перебування 
повинен хтось сплачувати. І, врешті-решт, через півроку, коли суд вирішить 
вашу проблему, вартість послуг з охорони вашого автомобіля буде більшою, ніж 
вартість всього вашого автомобіля. То може цього не треба робити? Розумний, 
чесний і порядний адвокат саме так повинен діяти.

Я не виключаю, що в адвокатській професії іноді трапляються такі люди, які 
ставлять перед собою мету не надати допомогу, не зрозуміти людську ситуацію, 
а заробити грошей. На жаль, я повинен сказати це. Бували такі випадки, коли 
розумієш, що позов до суду складено неграмотно, спір не має перспектив, 
людину втягнули у витрати. Людина несе витрати, але позитивних змін немає. 
Мало того, з боку візаві приходить адвокат і намагається, людині пояснити, що ця 
справа не має жодної перспективи. Але адвокатура створена не для того, щоб 
отримувати прибутки. І кожен з нас приходить в цю професію не для того, щоб 
ставати багатшим. Ми приходимо для того, аби людям допомагати. Допомогти 
скласти кваліфікований документ, роз’яснити і розібратися у перспективі 
справи і йти до суду допомагати людині. Бо людина залишається один на один 
з бідою, із системою. Я завжди кажу клієнтам: «Проти вас правоохоронні 
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органи, прокуратура, шостий відділ, СБУ, міліція – біда. Один, хто з вами може 
поспілкуватися чесно і справедливо – це адвокат».

Лариса Денисенко: Якщо продовжувати вашу аналогію з лікарями, то погодь-
теся, що і лікарі бувають такі, що прописують невідомі, дорогі ліки. Не можу 
вас не запитати стосовно вашої думки щодо такого ставлення до адвокатів, 
яке існує у частини суспільства. Суспільство зараз не любить суддів. Стосовно 
адвокатів, часто чула, і от ви навели приклад – навіщо захищати ґвалтівника? 
Або навіщо ви захищаєте олігархів? І чому ви їм не відмовляєте? От що ви 
можете сказати з цього приводу?

Володимир Скукіс: На території Полтавщини немає олігархів, і я не можу 
назвати адвокатів, які надають правову допомогу олігархами. Але моє ставлення 
до цієї проблеми таке: адвокат повинен надавати правову допомогу незалежно 
від статі, політичної орієнтації, незалежно від фінансового стану. Бо якщо ми 
будемо обирати собі клієнта за кольором шкіри чи за гаманцем, то, вибачте, тоді 
ми перетворимося на ремісників. Ми перестанемо бути адвокатами – ми станемо 
підприємцями, тими людьми, які заробляють на цьому гроші. Я вам чесно можу 
сказати: іноді ідеш у справу і спілкуєшся з людьми досить багатими, але платять 
вони мало. Іноді спілкуєшся з людьми небагатими, але вони є щедрими в оплаті 
адвокатських послуг. У будь-якому випадку, сторони повинні досягнути компро-
місу у розмірі оплати. Це є оплата послуг. Часто стикаємося з проблемою, коли 
починається політична боротьба, пов’язана з виборами. Той з тієї політичної 
партії, той з тієї. Ми взагалі незабаром поділимо суспільство на членів партій, 
олігархів і неолігархів. Ну то вибачте – до лікаря ідуть і олігархи, і багаті, і бідні. І 
це не викликає якоїсь роздратованості в суспільстві. А от коли у людини, яка має 
певний матеріальний статок, з’являється адвокат, то це погано. Ні, це не погано – 
це правильно. Людина, яка має кошти, має можливість і вибрати собі адвоката. 
Що стосується знедолених – це є проблемою. Але якщо б ми зараз поговорили 
про статистику та спитали людей і подивилися, чи хоча б назвали вони один 
випадок, коли людина прийшла в суд і сказала, що нездатна заплатити за правову 
допомогу, але потребує її, і таку правову допомогу їй не надали, – то я капелюха 
зніму перед вами. Немає на сьогоднішній день таких випадків. Забезпечуються 
правовою допомогою всі. Раніше цим займалася колегія адвокатів, потім спілки 
адвокатів, громадські організації адвокатів, зараз цим займається держава в особі 
Міністерства юстиції. Проблема в іншому. Проблема в тому, що відбувається 
зловживання цими правами.

Як ви собі уявляєте? Приходить жіночка: «Потребую адвоката». «Що ж ви 
зробили, громадянко?» – «Підробила пенсійне посвідчення і безкоштовно 
їздила. Справа вже в суді». «Адвокат вам для чого потрібен?» – «Так сказали, 
що треба». І тут вона каже: «Стьопа, заходь», – бо то її чоловік. Він прийшов 
п’яний і він теж їздив по підробному посвідченню, йому теж потрібен адвокат. 
І от у цій ситуації – ми розуміємо, що ніхто ніколи не оплатить, – виділяються 
два адвокати, які йдуть, вивчають справу. Витрачають час та енергію. Чи 
потрібно в такій ситуації надавати людям правову допомогу? У мене є великі 
сумніви. Чи повинна держава надавати таку допомогу? За рахунок кого? Чи є 
це справедливо?

Лариса Денисенко: А як можна мінімізувати такі випадки?



Експертні інтерв’ю

665

Володимир Скукіс: Участь адвоката за рахунок коштів держави, основний 
критерій має бути – матеріальне становище людини. Не злочин, який вона 
вчинила. Якщо людина не має коштів, вона може звернутися до держави і таку 
допомогу отримати. Не грошима, а у вигляді адвоката, якому держава заплатить.

Лариса Денисенко: Але ж вирозумієте, навіть та пара, про яку ми зараз 
гіпотетично розмовляємо, цілком може і за документами, і з формальної точки 
зору підходити під категорію громадян, яким надається безоплатна правова 
допомога. Тут ще момент, мені здається, свідомості і совісті людей. Тут, мені 
здається, дуже важко віднайти баланс.

Володимир Скукіс: Я вам хочу сказати, що баланс добре обговорювати 
не тільки у зв’язку з отриманням правової допомоги. Наше суспільство розбещують. 
Скажіть, будь ласка, чи можна брати гречку перед виборами? Чи може депутат 
казати: «Ви беріть, але голосуйте не так», – чи це не розбещування людей? Так і тут. 
Ви кажете, що люди мають бути совісними і чесними. Я ж не заперечую – повинні. 
Повинні не брати гречку і цукор перед виборами, повинні не ходити по вулиці з 
ножами і повинні не забирати мобільні телефони, повинні не красти. Багато чого 
повинні, але, на жаль, суспільство втрачає мораль. І втрачає правила, які повинні 
існувати в нормальному суспільстві. У зв’язку з цим виникають ті проблеми, 
про які ми зараз говоримо. У мене були випадки, коли я бачив, що в суд приїж-
джає людина, яку притягають до кримінальної відповідальності за статтею 368 
ККУ – отримання неправомірної вигоди. Приїжджає на прекрасному «Лексусі», 
позаду – два здорових хлопчики-охоронці. Потребує правової допомоги. Суд 
відкладає справу, направляє, шукає йому адвоката. Той адвокат бідний приходить, 
а цей клієнт над ним збиткується. Чи треба державі це? Я не певен.

Лариса Денисенко: Якщо поговорити про навчання адвоката. Чому насам-
перед має вчитися адвокат, щоб не втратити сутність професії?

Володимир Скукіс: В основу цього питання не варто покладати ті критерії, 
які у нас залишились з радянських часів. Я прийшов в адвокатуру у 1981 році. 
Партійна організація існувала. Ви знаєте, що ми обговорювали на партійних 
зборах? Революційну ситуації в Уганді. Ніхто не знає де ця Уганда, ніхто не знає, яка 
там революційна ситуація. Але ми обговорюємо юридичні матеріали, які зверху 
спустили. Ми ухвалювали письмове рішення, яким засуджували чи заохочували. 
Стереотипи, які виробилися в ті часи, ми намагаємося перенести і на навчан-
ня адвокатів сьогодні. Були часи, коли навчанням взагалі ніхто не займався. 
Кращим мірилом для визначення кваліфікації адвоката, на мою думку, є клієнт. 
Ні Національна асоціація адвокатів України, ні кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісія адвокатури, ні будь-яка екзаменаційна комісія. Це є клієнт. Якщо до тебе 
звертається клієнт, і він не має претензій – ти кваліфікований адвокат. Але ж це 
не значить, що адвокат не повинен читати. Це не означає, що адвокат не має 
розумітися на комп’ютерних програмах і вивчати законодавчу базу.

Я можу говорити за Полтавщину. Ми починаємо відроджувати навчання 
адвокатів. Як це відбувається? Ми збираємо групу адвокатів і кажемо, що є якась 
проблема, давайте визначимось, як досконально цю проблему вивчити. Визна-
чаємось, хто нам про цю проблему може сказати? Нам може сказати державний 
реєстратор, який спеціалізується в реєстрації речових прав. Запрошуємо адво-
катів, запрошуємо спеціалістів з реєстраційної служби, розказуємо механізм, 
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як це відбувається. Зокрема, в нас такі навчання проводяться регулярно, кож-
ного місяця. Ми запрошуємо фахівців з податкового законодавства, викладачів 
податкових і юридичних ВНЗ. Часто бувають нотаріуси, які специфічну юридичну 
роботу проводять. Ми навіть запрошуємо спеціалістів з психології для того, щоб 
навчити адвокатів будувати свою промову. Як звернути увагу судді, який грається 
на мобільному або поставив перед собою ноутбук, в якому карти переставляє? І 
таке буває в житті! Раніше адвокати концентрувалися на консультаціях. Зокрема, 
в місті було 4 консультації, де працювали сто адвокатів. Зараз немає консультації, 
адвокати знаходяться в невеличких офісах, вони не мають можливості спілкува-
тися між собою і набиратися досвіду. Тому доводиться їх якось збирати разом і 
давати можливість поговорити. Адвокати регіону повинні знати, в якому році 
створена адвокатура Полтавщини, хто в ній працював. Скільки адвокатів було 
після Великої Вітчизняної війни. Хто, звідки, які досягнення мав і які авторитети 
у нас працюють, на чию думку можна звертати увагу, кого треба ігнорувати. Ми 
повинні спілкуватись. Якщо ми спілкуємось один з одним – ми чогось навчаємось.

Лариса Денисенко: Дякую, пане Володимире, за спілкування. Я прощаюся 
із слухачами «Громадського радіо». Нагадую, що сьогодні ми говорили на тему 
сутності адвокатської професії. Гість студії – Скукіс Володимир Францісович, 
голова Ради адвокатів Полтавської області, заслужений юрист України. Почу-
вайтеся захищеними!
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«У нашій професії важливо любити людей», – Вікторія 
Мітько про адвокатську професію
17 березня 2016 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського радіо». 
В ефірі «Ген справедливості», з вами Лариса Денисенко. Ми 
продовжуємо цикл програм, присвячених доступу до пра-
восуддя і функціонуванню системи безоплатної правової 
допомоги. Гостя студії – адвокатка Вікторія Мітько, началь-
ниця Управління забезпечення якості правової допомоги 
Координаційного центру з надання правової допомоги. 
Вітаю, пані Вікторіє. З адвокатами ми часто говоримо про те, 
як краще спілкуватись з людьми, котрі прийшли проси-
ти допомоги. Що ви могли б порадити молодим колегам 

або адвокатам, котрі втомились від людського фактору. Емоційне вигорання – 
це нормальне явище, коли ти кільканадцять разів спілкуєшся з агресивно 
налаштованими людьми або такими, котрі не здатні слухати і яких ти мусиш 
«чіпляти» на різні візуальні чи словесні гачки. Який вигляд має психологія 
стосунків адвоката та клієнта?

Вікторія Мітько: За больее чем 20 лет общения с клиентами, как адвокат, 
я смогла понаблюдать, как наладить контакт с человеком, который приходит 
за помощью к адвокату. Адвокатом может стать лишь человек, который любит 
людей – это основное. Есть разные люди – интроверты, экстраверты, но нужно 
понимать, что к адвокату человек всегда приходит с проблемой и находясь 
в стрессе. Для того, чтобы суметь решить правовую проблему, нужно уметь 
каким-то образом привести человека в состояние равновесия, ведь сложно 
работать с тем, кто находится в состоянии стресса, очень сложно. Для адвоката, 
который уже какое-то время практикует, ситуация может показаться самой 
обычной, – но не для клиента. Например, проблема взыскания алиментов – это 
очень сильный стресс для матери ребенка, которая не понимает, почему после 
развода мужчина не только расторгает брак с ней, но и не считает необходимым 
содержать своего ребенка. Для адвоката это всего лишь несложное исковое 
заявление, но человек приходит к нему на эмоциях, и нужно привести клиента 
в состояние, когда можно с ним общаться. К адвокату обращаются разные люди, 
с различным уровнем образования, и нужно всегда переходить на понятный 
клиенту язык, а не сразу говорить сухими терминами. Прежде всего, необходимо 
познакомиться и постараться уравновесить эмоциональное состояние. Также 
необходимо смотреть в глаза, это сразу убеждает клиента, что адвокат к нему 
внимателен. Во-вторых, если человек приходит с проблемой психологического 
характера, с самого начала нужно объяснить, что следует обратиться к пси-
хологу. Но делать это нужно аккуратно, потому что многие путают психолога 
с психиатром и думают, что адвокат считает их больными. Клиент может много 
рассказывать о жизни, но меня, как адвоката, это не интересует. У меня есть 
вопрос, который я всегда в таких случаях задаю клиенту: «А за какой помощью 
вы ко мне пришли?». Когда человек формулирует ответ на этот вопрос, он 
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формулирует его и для себя. Тогда адвокату станет понятно, что конкретно 
от него ожидает клиент по делу, с которым он пришел.

Лариса Денисенко: А люди не обурюються таким питанням? Бо для біль-
шості очевидно, що вони приходять по правову допомогу, щоб вирішити 
питання, або хочуть, щоб проблема зникла. І мало хто здатен це сформулювати 
конкретніше, в тому числі і для себе. Як в такому випадку можна дати людині 
змогу подумати і побудувати відповідь так, щоб і вам як професіоналу було 
зручно, і щоб людина чіткіше і швидше усвідомила свою проблему?

Вікторія Мітько: Когда адвокат просит клиента сформулировать, за какой 
помощью он пришел, клиент в ответ не только выкладывает свою проблему, 
но и озвучивает конкретные ожидания от адвоката. Этот вопрос остановит весь 
тот поток жизненных обстоятельств, которые привели клиента к адвокату. После 
этого можно предложить общение, то есть клиент уже сформулировал, чего он 
хочет, а теперь вы, понимая это как специалист, будете задавать интересующие 
вас вопросы. Но это только с точки зрения права и это отсечет бурю эмоций, 
настроений и желания поделиться с адвокатом жизненными перипетиями, 
которые, скорее всего, не будут иметь правового значения. Но человек хочет 
высказаться и приходит к адвокату не только с юридической, но и эмоцио-
нальной проблемой. Если в таком случае резко оборвать человека, то не будет 
контакта между адвокатом и клиентом.

Лариса Денисенко: Важливо віднайти баланс між юридичними питаннями, 
важливими для вирішення справи, і тим, щоб не образити людину, котра хоче 
пожалітись на обставини справи, свої переживання. Як можна «зачистити» 
мовлення клієнта і на що його переключати? Чи існують якісь точкові питання, 
котрі гармонізуватимуть людину, не ображатимуть її, і вона усвідомить цінність 
юридичних питань, важливих для вирішення справи?

Вікторія Мітько: Очень часто клиенту приходится разъяснять, не обижая 
его, что адвокат – это не психолог. Адвокат понимает, что человек к нему 
обратился с проблемой, и если он будет уважительно и внимательно к нему 
относится, они всегда найдут общий язык и точку баланса. Но выслушать все 
равно придется, хотя бы для того, чтобы направить клиента в нужное русло. 
Недавно к нам в Координационный центр пришел мужчина, который был 
очень обозлен из-за решения суда. Четыре года назад его уволили с работы, 
как он считал, незаконно. Суд первой инстанции вынес решение в его пользу, 
восстановил его на работе, но апелляционный суд отменил это решение. И этому 
мужчине было непонятно, почему апелляционный суд рассмотрел дело без его 
участия и отменил решение о возмещении средств за вынужденный прогул. 
В сам суд его вызвали, но дело рассмотрели без него. Мы ему простыми словами 
объяснили, что да, у апелляционного суда есть обязанность известить, но он 
не обязан ждать. Если вы получили повестку, но не пришли, это ваш выбор. 
Очень часто люди ходят от юриста к юристу, по разным госучреждениям только 
потому, что никто не может им на понятном языке объяснить, что на самом 
деле с ними произошло.

Лариса Денисенко: Поговорімо про маніпуляцію. Усі ми з егоцентричної 
точки зору любимо вважати свою проблему основною. Це особливо стосується 
лікарів, адвокатів – усіх людей, які допомагають вирішити певну проблему. 
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Наприклад, коли вже призначили операцію або коли звернувся до юриста, 
думаєш, що має стати краще. Але виникають різні обставини. Як краще побуду-
вати стосунки з клієнтом, щоб він не очікував забагато і одразу усвідомив, яким 
буде алгоритм подальших дій та на що йому сподіватись найближчим часом?

Вікторія Мітько: Должен быть баланс интересов адвоката и клиента. 
От первой встречи с адвокатом зависят ожидания клиента, адвокат всегда 
должен объяснить клиенту перспективы его дела и алгоритм своих действий. 
Люди, просмотрев фильмы, особенно американские, уже имеют сформирован-
ное представление об адвокате, и если картинка не совпадает с реальностью, 
то могут быть жалобы на адвоката. При заключении договора нужно прогова-
ривать все буквально до мелочей, чтобы клиенту было понятно, что адвокат 
не секретарь, а юрист. Все должно быть в рамках договоренности. Второй 
важный фактор: клиенту кажется, что если он лично втянет в круг своих проблем 
адвоката, то от этого он будет лучше работать. Но если адвокат окажется внутри 
ситуации, он не будет объективен. А для защиты интересов ему необходимо 
быть немного отстраненным, чтобы не терять объективности. Но поскольку 
адвокаты тоже люди, они часто сопереживают клиенту, его жизненной ситуации, 
эмоционально выгорают. Адвокат, который внутри ситуации, он работает хуже, 
чем адвокат, который имеет эмоциональную отстраненность. Здесь работает 
тот же принцип, что и с докторами – нельзя оперировать (или браться за дело) 
своих близких.

Лариса Денисенко: Якось я чула розмову, де один з чоловіків говорив, 
що свого адвоката він тримає «на строгаче», тобто на будь-яке його повідомлен-
ня чи питання адвокат реагує одразу. Така ситуація видається йому здоровою. 
Прокоментуйте це, будь ласка.

Вікторія Мітько: Я недавно посетила тренинг по семейному насилию, 
у меня сразу возникло сравнение с семейным деспотом, который пользуется 
властью и контролем по отношению к людям, которые от него зависят. Но отно-
шения между клиентом и адвокатом предполагают партнерство, равноправие 
сторон. Каждому праву одной из сторон соответствует обязанность другой. 
В упомянутом выше случае адвокат просто не донес до клиента, что он не член 
семьи, а их отношения должны быть партнерскими, взаимно уважительными. 
Они должны уважать друг друга и доверять друг другу. Клиент должен пони-
мать, что у адвоката не 24-часовой рабочий день, у него есть личное время, 
но адвокат добросовестно относится к своему делу.

Лариса Денисенко: Є таке прислів’я: «Хто музику замовляє, той дівчину 
і танцює». Тут йде мова не про систему безоплатної правової допомоги, а, 
зокрема, про стосунки адвоката і клієнта, котрий сплачує за роботу гонорар. І 
у багатьох виникає панівний стан у цьому випадку. Як можна дуже обережно 
і з повагою повідомити, що у стосунках між адвокатом і клієнтом таке не діє?

Вікторія Мітько: Если адвокат с клиентом сумеют договориться о деталях 
оплаты и действий адвоката, которые оплачиваются, то недоразумений не должно 
быть. Должно быть уважение к труду адвоката, который обеспечивает свободу. 
Если у доктора всегда стоит вопрос между здоровьем и жизнью пациента, 
то на втором месте после этого у человека стоит свобода. Адвокат тратит много 
сил, у него эмоциональное выгорание, и клиент должен понимать, что платит 
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ему не только за выступление в суде, за составление иска, но и за тяжелую 
работу. Он защищает клиента, и нужно относиться к этому с пониманием.

Лариса Денисенко: У нашій країні є багато резонансних справ, які адвокати 
хочуть висвітлити публічно через власну промоцію чи інші причини. Наскільки 
варто грамотно побудувати стосунки з клієнтом, щоб той не заперечував проти 
такої публічності?

Вікторія Мітько: У адвоката не может быть никаких личных амбиций, он 
всегда должен соблюдать интересы своего клиента, даже если сам считает 
иначе. Единственное исключение – когда клиент сам на себя наговаривает. 
У меня также были случаи, когда я была уверена, что будет оправдательный 
приговор, нужно только потерпеть. Но клиент был так истощен процессом, 
что уже готов был пойти на соглашение, а не ждать реабилитирования – я согла-
шалась. У адвоката не должно быть личных амбиций, он – часть правосудия, 
и не должен пиариться за счет клиента – это непрофессионально.

Лариса Денисенко: Хотіла би поговорити про психологічну реабілітацію 
адвоката і клієнта. Деякі клієнти намагаються дружити адвокатом, і життя 
складається так, що з ними ти дружиш, а з іншими залишаєш лише професійні 
відносини. Окрім того, після винесення вироку у людей може бути різний 
емоційний стан: від надмірної вдячності до погроз. Що можете порадити, щоб 
вивести себе і клієнта з цього стану?

Вікторія Мітько: Клиент часто считает, что если «задружит» с адвокатом, 
то тот будет лучше работать. Железное адвокатское правило – не дружить 
с клиентами, но никто не запрещал дружить после завершения дела, у меня, 
например, тоже есть такие случаи. Но когда мне такие отношения предлагают 
во время дела, я предлагаю отложить это до его завершения. Непрофессио-
нально втягивать себя в подобное дело.

Лариса Денисенко: Чи звертаються адвокати до психологів по закінченні 
справи, чи проговорюють теми, знаходять вихід з емоційного вигорання? 
Можливо, є поради, щоб витягувати себе з таких станів?

Вікторія Мітько: Нужно понимать, что эта жизненная ситуация, в кото-
рую попал клиент, произошла именно с ним, не адвокат его в эту ситуацию 
(не важно, уголовная, гражданская, административная) вовлёк. Дело адвока-
та – просто помочь ему разобраться в этой ситуации. Конечно, нужно уметь 
переключатся – отдыхать, путешествовать, не принимать на свой счет угрозы 
от противоположной стороны. От адвоката зависит, чтобы окружающие также 
не отождествляли его с клиентом, чтобы они понимали, что это его работа. 
Адвокат, в силу своей профессии, защищает независимо от того, «бандеровец» 
это или «сепаратист», насильник или убийца с точки зрения обвинения. Очень 
часто бывает, что человек оказался не в то время и не в том месте, невиновен, 
но адвокат не смог этого доказать – такие скелеты в шкафу есть у каждого 
адвоката. У нашего народа отношение либо как к черному, либо как к белому. 
Если человека задержали или предъявили обвинение, – еще не факт, что он 
на сам деле виновен.

Лариса Денисенко: Зараз багато говориться про адвокатів, що представ-
ляють беркутівців, сепаратистів, одіозних політиків. До них лунають постріли 
суспільного обурення: чому ти береш на себе функцію захисту цих людей?
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Вікторія Мітько: Потому что это предусмотренно Конституцией. Ни один 
судебный процесс не может обойтись без стороны обвинения и защиты. 
Задача адвоката не «отмазать» или оправдать клиента, а найти все законные 
средства и методы для того, чтобы облегчить ситуацию с точки зрения права 
для своего клиента. Тот же беркутовец может быть чьим-то сыном, отцом, 
мужем, он может болеть. И он при этом не прекращает быть человеком и имеет 
право на человеческое отношение. В этом задача адвоката: показать все это 
в судебном процессе. У Чикатило тоже были свои адвокаты. В истории есть 
примеры, когда суды присяжных осуждали невиновных и узнавали об этом 
только спустя двадцать лет. В случае с Чикатило было осуждено восемь неви-
новных людей, этим людям сломали судьбы в тюрьме только потому, что была 
предубежденность, потому что сторона обвинения показала на конкретного 
человека и сказала, что это сделал именно он. А человек себя защитить не смог.

Лариса Денисенко: Є ще один адвокатський підхід – надмірне піклування 
про клієнта. Чи це здоровий підхід, і як в таких випадках краще вчиняти: бути 
відстороненим чи залученим, оскільки є різні типи характерів.

Вікторія Мітько: Все мы относимся к какому-то типу характера, но не нужно 
забывать о треугольнике «жертва-агрессор-спасатель». Когда адвокат чувствует 
клиента жертвой и становится спасателем, он должен помнить, что в любой 
момент он тоже может превратиться в жертву. Но в этом случае должен быть 
баланс взаимного уважения и самоуважения в отношениях между клиентом 
и адвокатом. По крайней мере, к нему нужно стремиться.

Лариса Денисенко: Нагадую слухачам «Громадського радіо»: в ефірі був 
«Ген справедливості». Ми сьогодні розмовляли з адвокаткою Вікторією Мітько, 
начальницею Управління забезпечення якості правової допомоги Коорди-
наційного центру з надання правової допомоги. Ми намагалися розібратися 
в психології адвоката і клієнта. Почувайтеся захищеними!
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«Залишуся в системі безоплатної правової допомоги 
принаймні як адвокат», – Олексій Бонюк
27 липня 2017 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів «Громадського 
радіо». З вами Лариса Денисенко і «Ген справедливості». 
Ми продовжуємо розмову про функціонування системи 
безоплатної правової допомоги і доступ до правосуддя. 
Сьогодні у нас цікавий гість – це виконуючий обов’язки 
директора Координаційного центру з надання правової 
допомоги, адвокат Олексій Бонюк. Я би хотіла почати розмову 
питанням стосовно ролі та функції соціальної складової 
роботи адвокатури. До того, як в країні була запущена 
система безоплатної правової допомоги, існував так зва-

ний обов’язок адвоката представляти осіб безоплатно, за рахунок держави, 
в кримінальному процесі зокрема. Так чи інакше, функціонувала система pro 
bono: і великі корпорації, і окремі адвокати визначалися з пріоритетними 
або стратегічними справами (або просто підтримували соціально незахищених 
людей) і вели ці справи на безоплатній основі. Ви коли-небудь у своїй практиці 
стикалися з тим, що вели справи pro bono? І що ви думаєте про соціальну 
відповідальність адвокатів загалом?

Олексій Бонюк: Ви потрапили «в точку». До того, як з’явилася система 
безоплатної правової допомоги, я і колеги, які в професійному розвитку, в роз-
витку своїх уявлень про місце в суспільстві і в тому, яку роль правозахисники, 
юристи, адвокати відіграють в суспільстві, з часом приходили і приходимо 
до необхідності виконувати певну місію в суспільстві. Кожен вибудовував 
для себе критерії, але в певних випадках не відмовляли клієнту, якщо не було 
грошей. За 15 років практики в мене було, може, декілька десятків таких 
випадків захисту від кримінального обвинувачення, коли я pro bono фактич-
но волонтерив і надавав правову допомогу. Останні випадки – буквально 
перед моїм призначенням. Була достатньо відома справа Сергія Коби і Юрія 
Тибенка – автомайданівців. Вона була мені цікава. Юрій Тибенко звернувся 
з проханням надати йому правову допомогу по цій справі. І я до останнього 
часу добросовісно виконував свої обов’язки. Там взагалі цікава справа, яка 
виникла якраз після Майдану1. Це цілий зріз проваджень, які десь визначають 
ту межу, коли закінчується громадський протест і починається зона певної 
відповідальності. Мені було дуже цікаво дослідити позицію правоохоронних 
органів, чи вона змінюється по цій категорії справ, і, звичайно, виробити якісь 
захисні механізми, щоб активісти мали інструментарій і знання стосовно того, 
а де ж та межа.

Лариса Денисенко: А було відчуття, що у правоохоронців змінюється 
правозастосовча практика, можливо, взагалі ставлення до людей з концепту 

1 Ідеться про Революцію Гідності, що відбувалась в Україні впродовж листопада 2013 року – лютого 2014 
року.
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«всі правопорушники» – до концепту «варто спочатку розібратися, а людина 
залишається людиною».

Олексій Бонюк: Звичайно, правоохоронна система має певну інерцію. 
Неможливо позбутися великої кількості професіоналів (але, звичайно, з певними 
професійними викривленнями) за дуже короткий проміжок часу. Потрібен час. 
Я до цього спокійно ставлюся. Коли певна традиція зберігається, на мій погляд, 
правоохоронці діють достатньо безпідставно і рефлекторно, тим більше, в тих 
умовах, в яких зараз знаходиться країна. Їх можна зрозуміти, цьому повинен 
протистояти достатньо потужний і розвинений правозахисний механізм, 
який буде балансувати. Усе-таки зараз та імперативна вертикаль потроху 
трансформується. У правоохоронців нема того універсального набору інстру-
ментів, який з самої гори і донизу давав би можливість безправно притягати 
до відповідальності людину. На питання: «Чи можна захищати?», – однозначна 
відповідь зараз: «Можна». Навіть зважаючи на всі недоліки системи. Показники 
роботи системи безоплатної правової допомоги щодо виправдальних вироків 
це підтверджують: абсолютно без грошей і впливів, завдяки знанням та інтелекту, 
вмінням захисника – вдається досягти виправдання.

Лариса Денисенко: Наскільки я розумію, ви включилися у справу вказаних 
вами автомайданівців вже в 2013-14 році чи пізніше?

Олексій Бонюк: Приблизно в 2015 році. Самі події відбувалися восени 
2014, це була така так звана громадська люстрація заступника керівника 
департаменту ДАІ2.

Лариса Денисенко: Мені було цікаво спостерігати за єднанням адвокатської 
і правозахисної спільнот у ті часи. У нас на той час було кілька груп адвокатів, які 
просто виїжджали мобільними бригадами на своїй машині допомагати людям. 
У той самий час запускалася система безоплатної правової допомоги, і вони мали 
свої виклики. Так чи інакше, або їх сприймали як систему державного захисту 
(що заважало їм в плані довіри), теж треба було виборювати свою незалежність 
(як ви пам’ятаєте, тоді міністром юстиції України була Олена Лукаш, в котрої 
були політичні інтереси і котра намагалась певною мірою втрутитися в цей 
процес). Якраз завдяки зусиллям команди тодішнього Координаційного центру 
з надання правової допомоги довелося відстоювати правозахисну місію цієї 
системи. Коли ви тільки прийшли на цю посаду, наскільки ви були обізнані, з 
чим вам доведеться зіткнутися? Статистика і показники є, вони важливі, але ж 
є люди. А це система, яка працює безпосередньо з людьми. І вона з 2013 року 
дуже сильно розрослася.

Олексій Бонюк: Я озвучу прикру річ, яка, в першу чергу, прикра для мене. 
До того моменту, як я почав вивчати систему, можливо, після того, як почався 
конфлікт, я почав на це звертати увагу. Після того, як мені запропонували очолити 
систему в перехідний період, тільки в той момент я дізнався, що в Україні з’явився 
дуже потужний і достатньо великий правозахисний механізм у вигляді системи 
безоплатної правової допомоги. До цього в мене було уявлення про безоплатну 
правову допомогу як про колег, які просто безкоштовно надають допомогу 
в питаннях захисту від кримінального обвинувачення.

2 Державна автомобільна інспекція Міністерства внутрішніх справ України. Ліквідована 18 листопада 2015 
року.
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Лариса Денисенко: Тобто ви не бачили системності?
Олексій Бонюк: Я не бачив цієї системи. Навіть дослідження ООН, з яким 

ми нещодавно знайомились, показує, що десь на осінь 2016 року серед грома-
дян була достатньо невисока обізнаність про систему. Можливо, вони знають, 
що таке система, але не знають, наскільки широкий спектр послуг вона надає. 
Що прийшовши в конкретну точку доступу (чи це бюро правової допомоги, чи 
місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), навіть 
безкоштовно подзвонивши по телефону, можна отримати безкоштовну і достатньо 
якісну правову консультацію. Після того, як я трошки вивчив питання, дізнався 
про те, що таке система – я зрозумів, що це може бути цікаво.

Лариса Денисенко: У нас складається парадоксальна ситуація. Згідно з 
даними загальнонаціонального опитування (яке робилося вперше) щодо того, 
що українці думають і знають про права людини, виявляється, що джерелом 
інформації стосовно всієї правової політики і прав людини і свобод є телебачення. 
Коли людина не бачить в телевізорі успішних історій, коли, наприклад, адвокат 
може захистити людину проти Пенсійного фонду, відстояти права, – людина 
часто не розуміє, бо правопросвітницька політика гальмує. Хоча консультувань 
громадяни і громадянки дуже часто потребують. І це, власне, перший етап, з 
яким вони стикаються і звертаються до системи БПД.

Олексій Бонюк: Ситуація, я думаю, почала кардинально змінюватися 
в 2017 році. По Україні зараз розгорнута дуже велика мережа бюро, через 
розгортання цієї системи ми зараз спостерігаємо зростання десь в чотири рази 
кількості звернень за консультаціями. Це перша обставина, яка може істотно 
вплинути на обізнаність. Це первинна правова допомога. Друга обставина: 
зараз запускається достатня кількість інформаційних проектів за підтримки 
наших донорів, міжнародних організацій, які співпрацюють з системою; за під-
тримки Мін’юсту запускається проект «Я маю право». Я думаю, зараз ситуація з 
обізнаністю почне кардинально змінюватися. Головне для нас – впоратися з тим 
напливом звернень, який буде у зв’язку з розгортанням правопросвітницької 
роботи. Станом на зараз через кардинальне зростання кількості звернень ми 
вичерпали свій річний бюджет на оплату праці адвокатів. Це одна з проблем, 
з якою вже довелося зікнутися, і зараз у найближчий час вона буде вирішена.

Лариса Денисенко: Ви зачепили питання конфлікту, який виник в системі 
безоплатної правової допомоги. Це було пов’язано зі зміною директора Коор-
динаційного центру з надання правової допомоги, з проведенням конкурсу. І 
співробітники системи безоплатної правової допомоги, і українські правоза-
хисники, і донори вирішили, що він не є достатньо прозорим, демократичним 
і людина, котра публічно оголошувала себе переможцем конкурсу (на той час 
чинний заступник Міністра юстиції Павло Мороз), вимушений був скоритися 
перед тими результатами і тиском громадськості. Результати конкурсу були 
скасовані, і тоді до вас звернулися, щоб ви тимчасово зайняли посаду дирек-
тора Координаційного центру. Ви працювали в межах проектів Ради Європи, 
адвокатом. Якщо це не таємниця, від кого надійшло запрошення, і чим вас 
зацікавила ця пропозиція?

Олексій Бонюк: У адвокатів прийнято не розголошувати інформацію, 
яка надходить від будь-якої особи. Тут секретів нема. Юридичне середовище 
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достатньо тісне, міністр – достатньо молода людина, ми фактично однолітки, 
його заступники – відомі в нашій галузі юристи. Насправді, пропозиція надхо-
дила, мабуть, не тільки мені, розглядалися різні кандидатури. Звичайно, після 
того, як я трішки вивчив питання, дізнався про те, що таке система – я зрозумів, 
що це може бути цікаво.

Лариса Денисенко: Це для вас більше управлінський виклик чи хотілося 
зрозуміти краще, як функціонує інструмент правозахисту?

Олексій Бонюк: Це виявилося повністю дотичне до того, що я займався 
справами pro bono. Соціальна мотивація, можливо, відповідальність. Майдан 
викликає в людей внутрішню мобілізацію і бажання, як би це голосно не звучало, 
робити щось для держави. Для людей і для держави. Зараз у нас цікавий період, 
коли активно формуються інституції громадянського суспільства – частина 
суспільства, яка фактично буде посередником між державою і суспільством. І 
в такий перехідний період трансформації і змін в країні дуже почесно витратити 
свій час, зусилля, знання на якесь загальне благо. Хоч це і звучить пафосно.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про стан існуючих проблем, деякі з 
них були виявлені попереднім керівництвом, з ними намагались розібратися. 
Ви, як людина, яка прийшла все-таки ззовні, побачили все на власні очі. Оче-
видно, коли щось розростається, розростаються і проблеми. На чому ви зараз 
сконцентрувалися? Можливо, вже є якась логічна і вибудувана вами схема 
стосовно того, які є проблеми і що можна вирішити.

Олексій Бонюк: У нас є і короткострокові плани, і плани на перспективу. 
Звичайно, вони можуть мене не торкатися, але я не можу стояти осторонь. Серед 
важливих змін, які зараз будуть очікувати систему, адвокатуру в цілому – це нові 
правила проведення конкурсу для адвокатів. Це, фактично, продукт спільної 
творчості Національної асоціації адвокатів України, донорських організацій, 
самого колективу Координаційного центру, Міністерства юстиції. Конкурс буде 
зводитися до трьох простих речей, і всі адвокати в країні можуть абсолютно 
безперешкодно долучитися до системи. Перше: висловлення бажання у формі 
заяви працювати у системі безоплатної правової допомоги. Друге: проходження 
онлайн-курсу (можна пройти навіть вдома). Третє: співбесіда. Тож будь-хто з 
адвокатів буде мати можливість працювати за системою. Очікуємо, що най-
ближчим часом ці зміни будуть затверджені Кабміном1. Буде низка заходів, 
що вживатимуться, щоб ми впоралися. Я очікую, що можливий наплив колег, які 
захочуть долучитися до такої почесної діяльності, і поява питань, які вже будуть 
похідними від цього процесу трансформації умов доступу.

Лариса Денисенко: А хто буде проводити співбесіди і де це відбувати-
меться – централізовано чи на місцях?

Олексій Бонюк: На місцях, повністю децентралізовано. Будуть залучені 
органи адвокатського самоврядування на місцях, у комісію входитимуть гро-
мадські активісти. Співбесіда не може й не буде мати вирішального значення. 
Швидше за все, рішення буде визначати набір обов’язкових умов в сукупності. 
Це максимально спрощений доступ; фактично це не конкурс – висловлення 

1 Постановою Кабінету Міністрів від 9 серпня 2017 р. № 575 Порядок і умови проведення конкурсу з 
відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, були викладені 
в новій редакції, з урахуванням згаданих тут новел, та застосовані на практиці – під час проведення десятого 
конкурсу.
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наміру й прийняття цього наміру. Звичайно, є дуже багато різних завдань, у тому 
числі й певна оптимізація інформаційно-аналітичної системи, яка забезпечує 
роботу системи безоплатної правової допомоги, оскільки та, що існує зараз, 
вже не відповідає викликам з точки зору інформації, зручності. Якщо донори 
нам допоможуть, то, можливо, до кінця року чи в наступному році буде створена 
вже абсолютно інша система з електронним кабінетом для адвоката – можна 
буде, нікуди не виходячи, вирішувати ці питання. З іншого боку, обов’язково 
будемо враховувати побажання, висловлені у звіті Ради Європи1, щодо можли-
вості більш широкого й ефективного збору інформації про проблеми, з якими 
стикаються люди, обміну інформації між системами, державними органами. Це 
дозволить ефективніше захищати права людини й реагувати на їх порушення. 
Наприклад, щодо затримання – існують факти прихованого тримання людей 
під вартою; і якраз обмін інформацією, фіксація фактів тримання й отримання 
цієї інформації в системі БПД буде запобігати випадкам, коли особу тримають 
без жодного рішення.

Лариса Денисенко: А які є статистичні показники і що, можливо, треба 
змінювати в питаннях представлення інтересів людини в адміністративних 
та цивільних справах, кримінальних провадженнях?

Олексій Бонюк: Дуже важливе питання для системи, яка стрімко роз-
вивається, – це питання забезпечення якості правової допомоги. На даний 
момент вже діють стандарти якості надання БВПД у кримінальних справах. 
На жаль, стандарти щодо цивільних і адміністративних проваджень ще пере-
бувають у стадії розробки2. На даний момент ми ще не бачимо того плато. 
Якщо по кримінальних провадженнях це вже досягнуто (за рік ми фіксуємо 
приблизно декілька десятків тисяч звернень), то по цивільних і адміністративних 
справах ми все ще не бачимо певної сталості в показниках. Будемо намагатись 
узгоджувати цей наплив звернень, щоб люди все-таки отримали якісну пра-
вову допомогу. Це стосується стандартів якості надання вторинної правової 
допомоги. Актуальним є також питання й щодо первинної правової допомоги, 
оскільки воно дуже гармонійно поєднується зі стратегією децентралізації. Якщо 
ми визначимо чіткі й зрозумілі критерії якості для первинної консультативної 
допомоги, визначимо, як можна буде перевіряти якість послуг, що надаються 
на місцях, то з часом цю функцію можна буде передавати громадам. Потрошку 
це відбувається вже зараз. Навіть на підставі досліджень ми бачимо, що люди 
здебільшого не мають якісних джерел правової інформації.

Лариса Денисенко: Які є проблеми у функціонуванні бюро правової допо-
моги? Чи всі функціонують рівно, чи виправдовує себе первинна консультаційна 
діяльність? Таких бюро відкрилось доволі багато3, і це може вдарити по бюджету.

1 Ідеться про Звіт Ради Європи за результатами оцінювання системи безоплатної правової допомоги в Україні 
у світлі стандартів та передового досвіду Ради Європи. У звіті зазначено значні досягнення, яких вдалося 
досягти за порівняно короткий проміжок часу з моменту початку функціонування системи. Представлено 
рекомендації щодо подальшого удосконалення організації її роботи та взаємодії з іншими учасниками 
системи правосуддя. Відповідне оцінювання, що лягло у звіт, було проведене у лютому-червні 2016 року, 
включало аналіз нормативно-правової бази, структури, організації та функціонування української системи 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальних справах та у випадках адміністративного 
затримання й арешту. Ознайомитися зі звітом можна тут: http://legalaid.gov.ua/images/docs/FSLA_A4_UKR. 
pdf
2 Ці стандарти затверджено наказом Міністерства юстиції від 21 грудня 2017 р. № 4125/5.
3 Станом на серпень 2018 року в Україні функціонує 432 бюро правової допомоги.
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Олексій Бонюк: Потреба в правовій інформації просто колосальна. Навіть 
на підставі досліджень ми бачимо, що люди здебільшого не мають якісних джерел 
правової інформації – вони звикли звертатися по поради до знайомих, родичів. 
Це певна психологічна проблема, з якою теж доведеться боротися. Але зараз 
з’явився інструмент отримання достатньо якісної правової інформації, і людина 
може одразу не кидатися у вир судових процесів, з якого потім так складно 
вирватися. Вона може прийти в бюро, отримати базову правову консультацію, 
яка, можливо, стане запобіжником розростання спору чи конфліктних відносин. 
Завдяки відкриттю контактного центру в Сумах, призначеного саме для надання 
консультацій4, приблизно 80 % звернень вдається задовольнити настільки, 
що по вторинну правову допомогу люди вже не звертаються. Це додатково 
вчить людей правильно розпоряджатися правом звернення до суду, вчить, як 
діяти у конфлікті чи спорі. Вони починають розуміти, що, отримавши правильну 
консультацію і маючи відповідну інформацію для прийняття рішення, можна 
набагато ефективніше брати участь у суспільних відносинах.

Лариса Денисенко: На ваш погляд, як далі буде розвиватися система безо-
платної правової допомоги? Чи багато справ з первинної правової консультації 
на себе можуть взяти партнери системи, наприклад, активні правозахисники, 
правозахисні громадські організації, які функціонують фактично в кожному 
регіоні України? Чи важливо, щоб такі центри працювали просто як вітрина 
правових послуг?

Олексій Бонюк: Ви просто дивитесь у найближче майбутнє. Такою «віт-
риною», можливо, стане наш сайт, який ми зараз, можливо, будемо змінювати, 
оскільки у теперішньому вигляді він більше схожий на якийсь записничок. 
А хочеться, щоб це дійсно виглядало, як вітрина. Система насправді співпрацює 
з громадськими організаціями в тих аспектах допомоги, які не можуть бути 
надані в межах системи. Наприклад, якщо вичерпуються всі національні засоби 
захисту, то, на жаль, в межах системи ми не надаємо послуги щодо складання 
проекту документів до Європейського суду з прав людини.

Лариса Денисенко: Але окремі консультації все одно надавалися, і ви ж 
самі розумієте, що існує купа приймалень Української Гельсінської спілки з 
прав людини.

Олексій Бонюк: Так, і ми одразу надаємо людині письмову консультацію 
про те, куди слід звернутись, зокрема в Українську Гельсінську спілку з прав 
людини. Так само це стосується й інших громадських організацій, з якими ми 
отак взаємодіємо. Звичайно, багато громадських організацій після того, як 

4 Контактний центр системи безоплатної правової допомоги має 2 стаціонарні офіси – у Чернівцях та Сумах.
Зателефонувавши до контакт-центру за номером 0 800 213 103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних 
телефонів) можна отримати такі послуги:
– правові консультації;
– роз’яснення з питань отримання безоплатної правової допомоги;
– інформацію про гарячі телефонні лінії з питань надання соціальних послуг та захисту прав людини, 
та установи, які опікуються відповідними питаннями;
– поінформувати про випадки затримання осіб відповідно до кримінального процесуального законо-
давства та законодавства про адміністративні правопорушення для призначення таким особам адвоката 
за рахунок держави;
– зв’язатися з усіма центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги; отримати інформацію 
про їх місцезнаходження, контактні номери телефонів, інші засоби зв’язку.
Надання правових консультацій та роз´яснень з будь-яких питань забезпечують фахівці-юристи офісу 
в Сумах, який працює з понеділка по п’ятницю в робочий час.
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на повну потужність запрацювала система безоплатної правової допомоги, 
були вимушені згорнути свою діяльність – це, у першу чергу, стосується допо-
моги учасникам АТО, оскільки якраз із нового року запрацювали відповідні 
центри і категорія осіб, які мають стосунок до АТО, була значно розширена. 
Тому певна кількість громадських організацій передала нам цю функцію, і ми 
продовжуємо її виконувати.

Лариса Денисенко: Як ви ставитесь до виведення системи з урядових 
структур, переведення в режим роботи під урядом або Адміністрацією Пре-
зидента чи взагалі її унезалежнення? Яка ваша точка зору і яку модель ви 
вважаєте більш ефективною? Зараз я спостерігаю тенденцію, коли правозахист 
намагаються заполітизувати – тут можна говорити й про нещодавню історію з 
внесенням змін до закону «Про Конституційний Суд України», про голосування 
з приводу омбудсмена – дуже багато речей вказують, що на системи, дотичні 
до державного управління, так чи інакше намагаються чинити політичний тиск, 
хоча правозахист, як ми розуміємо, має працювати виключно на користь прав 
і свобод людини.

Олексій Бонюк: Рада Європи у своєму звіті достатньо чітко вказала: її 
спостереження свідчать про відсутність підстав вважати, що незалежність 
системи піддається сумніву. Тобто, система є достатньо незалежною. За період 
її діяльності Рада Європи не встановила фактів спроб впливу на цю систему 
з боку державних органів. Водночас Рада Європи висловила рекомендацію: 
для підсилення незалежності було б доцільно створити інститут директорів, 
прообраз наглядової ради, яка забезпечувала б додаткові чинники незалежності 
системи від впливу держави. Коли я почав працювати в системі, то побачив, 
що ситуативно така наглядова рада вже існує. Можливо, тому була така реакція 
на призначення директора, якого система не сприймала. Система достатньо 
прищеплена. Про яку неформальну раду йдеться? Це, перш за все, донори, 
представники донорських міжнародних організацій, які на постійній основі 
мають можливість спостерігати, як система функціонує. Міністр прислухається 
до думки цих людей. Зараз до цієї ради будуть залучені громадські активісти. Цей 
прообраз ради буде мати величезний вплив на призначення нового директора, 
на проведення нового конкурсу. Неможливе потурання незалежності в системі.

Лариса Денисенко: Коли ви говорите про раду, то маєте на увазі збори 
донорів, які зараз час від часу відбуваються?

Олексій Бонюк: Так.
Лариса Денисенко: Зараз функціонує ще й громадська платформа, яка 

почала працювати ще в 2014 році. Вона складається з різних правозахисників, 
а я, зокрема, є головою. Серед донорів є Роман Романов, представник Міжна-
родного фонду «Відродження», який зробив дуже великий внесок у розвиток 
безоплатної правової допомоги. Зараз це буде змінюватися?

Олексій Бонюк: Ні, я кажу про те, що склалося зараз. Та громадська 
платформа й інші достатньо впливові громадські активісти – усе це фактично 
ситуативний наглядовий орган, який вже склався. Думаю, потроху відбудеться 
трансформація, будуть виконані вимоги Ради Європи з урахуванням, звичайно ж, 
міжнародного досвіду. Буде створено відповідний наглядовий орган, на це 
є воля в Міністерстві юстиції. Звичайно, в уряді для цього знадобиться час, 
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але це існує вже зараз. Це функціонуючий орган, що інтелектуально впливає 
на систему й контролює невтручання в те, що в системі відбувається.

Лариса Денисенко: Ви в найближчому майбутньому бачите себе в системі? 
Восени, можливо, відбудеться новий конкурс – ви не заперечуєте можливість 
участі в ньому? І як ви загалом розцінюєте свою подальшу діяльність: будете 
пов’язані з системою чи відходитимете від цього?

Олексій Бонюк: Думаю, що відійти я вже не зможу. Навіть якщо так скла-
деться, що я не братиму участі у конкурсі, моя думка не може бути вирішальною. 
У мене є свої уявлення про те, що треба дотримуватися своїх слів, бути послі-
довним і порядним. Тому я однозначно буду в системі, принаймні як адвокат 
системи, якщо не братиму участі у конкурсі. Це на часі, потрібно скористатись 
цим механізмом і pro bono зараз немає потреби працювати на стороні. До речі, 
дуже багато адвокатів, які є в системі, працюють у системі ще й pro bono – вони 
просто безкоштовно надають консультації. При чому, ми стикалися в Сумах з 
такими фактами, що працівники системи, адвокати, починають допомагати 
безхатченкам. Раніше цю функцію, наскільки я знаю, виконували волонтерські 
громадські організації більш релігійного спрямування. Уявіть: система вже дійшла 
до того рівня усвідомлення своєї ролі в суспільстві, що її учасники починають 
допомагати навіть найбільш незахищеним категоріям суспільства. Вони дійсно 
можуть допомогти людині соціалізуватись, отримати паспорт, знайти родичів. 
Тому питання поки що риторичне. Я не можу сказати «ні» повністю, бо не можу 
бути байдужим до правозахисного організму, частиною якого я був. Якесь 
рішення буде, але, звичайно ж, воно буде не лише моє. Треба знаходитися 
в гармонії – у першу чергу, з собою, із колегами, – розуміти, що система є 
частиною суспільства і того організму, який діє в державі. Вона не буде повністю 
відірвана від держави, бо потрібні гроші, щоб забезпечити її функціонування.

Лариса Денисенко: Ви зараз стикаєтеся з грошовою проблемою на своїй 
позиції – постійно потрібно з кимось вести перемовини?

Олексій Бонюк: Це нормальний процес. Я думаю, на цій позиції людина 
повинна бути перемовником, ефективним менеджером. Треба забезпечувати 
комунікацію з безліччю дотичних систем – це і система адвокатури, і Мініс-
терство юстиції. Це не погано, навпаки, це допомагає системі. Вона потребує 
інтелекту, знань, уявлень, оскільки і сама система, і процес її діяльності пов’язані 
з колективною інтелектуальною творчістю – напрацюванням статей, бачень, 
рішень. Тому чим більше людей буде об’єднано керівником цієї системи, тим 
для системи буде краще.

Лариса Денисенко: Дякую вам за розмову. Нагадую слухачам: в програмі 
«Ген справедливості» був адвокат Олексій Бонюк, виконуюючий обов’язки 
директора Координаційного центру з надання правової допомоги. Почувайтеся 
захищеними!
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Полін Ренкін про те, для чого потрібні ґендерні стратегії
26 червня 2018 року

Лариса Денисенко: Вітаю слухачів і слухачок «Гро-
мадського радіо». Це «Ген справедливості», з вами Лариса 
Денисенко. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених 
ґендерній рівності, ґендерному стратегуванню, ролі жінок 
в системі безоплатної правової допомоги, доступу до пра-
восуддя. У нас цікава гостя, тому що це зовнішній погляд 
на те, як функціонує система, наскільки дотримуються 
постулатів ґендерної рівності, ґендерно збалансованого 
і мовлення, і ставлення. Наша гостя з Канади, експертка з 
питань ґендерної справедливості проекту «Доступна та якісна 

правова допомога в Україні», освітянка, юристка, громадська діячка Полін Рен-
кін. І допомагає нам у цій розмові перекладачка Наталія Мороз. В Україні часто 
питання ґендеру відходять на другий план, бо багато хто, як мені видається, 
не розуміє важливості цієї теми і питання впливу на стратегування та політику, 
що стосується найрізноманітніших сфер. Наскільки ґендерне стратегування 
важливе для будь-якої системи державного управління?

Полін Ренкін: Звичайно, питання ґендеру дуже важливе. Особливо це було 
помітно 25 років тому, коли уряди різних країн, а також і різноманітні міжнародні 
організації, встановили це питання пріоритетним на своїх порядках денних. 
З розвитком суспільства воно набуває ще більшої ваги і важливості, з огляду 
на те, що від цього залежить як ми будуємо наше суспільство. І для України 
це питання є також надзвичайно важливим. Частково важливість ґендерного 
питання та ґендерної рівності зумовлена і тим, що сам термін залишається 
суперечливим. І дуже багато ще непорозумінь у суспільстві стосовного того, 
що саме вкладається у це поняття. Я у поняття ґендеру вкладаю значення рис, 
поведінки та ролей, характерних для чоловіків та жінок. Наші ґендерні ролі 
пов’язані з тими очікуваннями, які ми вкладаємо щодо здатності поведінки і 
можливостей чоловіків та жінок. І ці ролі можуть бути стереотипно прив’язаними 
і до культури. Скажімо, ті професії чи ті види робіт, які традиційно вважаються 
чоловічими в Канаді, не обов’язково будуть такими самими в якійсь іншій 
країні, наприклад, в Україні. Ґендерні ролі змінюються з часом. І дуже часто, 
коли я починаю такі розмови, скажімо, на своїх тренінгах, я ставлю питання, як 
змінювалися ці ґендерні ролі у порівнянні з часами дідів, батьків і сьогодення. 
І тут ми бачимо цю еволюційність змін. Чому ж так важливо обговорювати ці 
питання зараз, в сучасній Україні? Часто ґендерні ролі пов’язані з тим, скільки 
економічної, політичної та інших видів влади мають чоловіки і жінки. Напри-
клад, в освіті очікування від жінок та чоловіків не дуже відрізняються. Але 
коли в Україні подивитися на політику, то кількість жінок в політиці суттєво 
недопредставлена. В Україні добре помітна сегрегація за професіями. Це 
пов’язано з ґендерними стереотипами, із стереотипами щодо оплати та віку. 
Якщо подивитися, як наслідки цього відбиваються на сім’ї, то першочергово 
це може позначатися на економічній самостійності жінки. Ґендерна рівність 
передбачає і аналіз ролі чоловіків у цьому. З 2001 року (я неодноразово 
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бувала в Україні) для мене очевидно, що ґендерні питання проявляються, 
коли йдеться, наприклад, про здоров’я і аналіз стану здоров’я з точки зору 
ґендеру. За статистикою, чоловіки живуть на 9,7 % років менше, ніж жінки. Це 
свідчить про те, що якісь питання здоров’я на чоловіках позначаються більше 
у порівнянні з жінками. Якщо говорити про безпеку на робочому місці, то тут 
теж є певні прояви, які свідчать про те, що чоловіки підлягають дискримінації. 
Тому, коли ми говоримо про аналіз будь-яких питань з точки зору ґендеру, це 
дає нам можливість проаналізувати нерівність у різних сферах нашого життя 
і знаходити рішення існуючих проблем.

Лариса Денисенко: В одному з судів Львівської області нещодавно експо-
нувалася виставка дитячих картин стосовно професій адвоката, прокурора і 
судді. Майже на усіх малюнках були зображені чоловіки. Наскільки візуалізація 
професійних ролей впливає на соціум? Чому жінок у професії потрібно робити 
більш видимими?

Полін Ренкін: Це гарний приклад, який показує нам наскільки рано діти 
починають усвідомлювати себе і соціалізувати ґендерні ролі. Ґендерні ролі 
сприймаються і засвоюються через сім’ю, через ЗМІ, через освіту. Приклад, який 
ви навели, свідчить про те, у якому ранньому віці діти схоплюють і засвоюють 
ґендерні ролі і асоціюють певні професії з певним ґендером. Це підводить 
нас до питання представництва, і наскільки правнича система може однаково 
представляти всіх, якщо не всі бачать себе однаково представленими. У цього 
багато наслідків. Не бачачи для себе майбутнього у правничій професії, дівчатка і 
не захочуть працювати у цій сфері. Інший приклад, коли жінка потребує допомоги 
юриста і якщо вона вважає, що там вона не є належним чином представлена, 
то не захоче піти по цю допомогу. Фундаментальним принципом будь-якої 
зрілої держави, будь-якого держоргану у такій країні має бути відображення 
усього різноманіття того суспільства, яке вони представляють.

Лариса Денисенко: Як Канада вирішує це питання? Який існує концепт 
відображення людей, які голосують за політиків, щоб представницькі органи 
влади або система правосуддя були теж різноманітні?

Полін Ренкін: Це питання стосується багатокультурності, яка є основополож-
ним принципом Канади. Саме схвалена у 1971 році політика багатокультурності 
перетворила оце різноманіття, надавши йому практичного змісту. Це прояв-
ляється по-різному, наприклад, через мову. З раннього віку діти вивчають 
англійську та французьку мови. Також цей принцип проявляється у тому, як 
сприяють розвитку культур меншин. У тому, що в нас немає квот чи пропорційної 
системи, але з роками, поступово, через освіту, навчання, урядові програми 
люди почали приймати це різноманіття як реальність. І пишатися ним. Одна із 
значних відмінностей України і Канади полягає у тому, що в Канаді не достат-
ньо просто прийняти закон і на основі цього сказати, що існує законодавство. 
Для нас прийняття закону є лише першим кроком на шляху до того, щоб сказати, 
що законодавство існує. У нас акцент завжди полягає на реалізації, імплементації 
та існуванні такої політики, аби втілення закону призводило до потрібних змін. 
У Канаді ми більше часу витрачаємо на стратегічне планування, на продумування 
політики реалізації, ніж на розробку самого закону.
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Лариса Денисенко: У нас часто говорять, що навіть ухвалені прогресивні 
закони можуть не підтримуватися суспільством. Чи є в Канаді рухи чи групи, 
які б не схвалювали політику мультикультурності чи політику, яка стосується 
ґендеру, і протидіяли їй? Наскільки суспільство взагалі толерантне, незалежне 
від законодавства?

Полін Ренкін: Коли ми говоримо про поступ, заснований на різноманітті, 
то можна сказати, що певною мірою це боротьба, яка потребує часу. Звісно, 
і в Канаді не все вирішено. Залишаються певні аспекти, в яких різноманіття 
потребує захисту, особливо, коли мова йде про корінне населення. Але це 
завжди залишається метою, до якої ми прагнемо. Тому для суспільства, що роз-
вивається на принципах різноманіття, є важливим відслідковування цього 
поступу. Для цього потрібно визначити мету, механізми, критерії, що допоможуть 
визначати рівень досягнення поставлених завдань, і якщо мети не досягли, то ви 
змінюєте курс. Коли йдеться про жінок, то наш потужний жіночий рух 60-70-х 
років мав на меті саме ґендерну рівність. Завдяки йому в 1982 році ґендерна 
рівність увійшла до Конституції. Це означало величезний поступ у вдоско-
наленні трудового законодавства, у доступі до освіти. Але це були здобутки 
лише для певної категорії жінок. З часом ми почали розуміти, що деякі жінки 
є більш іншими, в той час як деякі інші залишаються поза цим. Тому я говорю, 
що рівність – постійна мета, до якої треба повертатися знову і знову. Скажімо, 
для жінок-представниць середнього класу, білих, як я, рівність була здобута 
завдяки Конституції, але коли мова йде про жінок-біженців, про емігранток, 
про корінне населення, то це потребувало інших, додаткових видів захисту.

Лариса Денисенко: В Україні ви працюєте над ґендерною стратегію 
для системи безоплатної правової допомоги. Наскільки це важливо для цієї 
системи? Для клієнтів, клієнток і для людей, які у цій системі працюють.

Полін Ренкін: Давайте розіб’ємо це питання на два – спочатку ґендер, 
потім про стратегію. Коли я вперше завітала до України, то проект «Доступна 
та якісна правова допомога в Україні» був ще на стадії планування. Тоді на одній 
із зустрічей з представниками юстиції я запропонувала включити питання 
домашнього насильства як один з елементів, якими би опікувалася система 
безоплатної правової допомоги. У відповідь почула: «Ви знаєте, це взагалі 
не проблема». На той час ніхто не усвідомлював, скільки жінок може зверну-
тися до центру і наскільки серйозною є проблема домашнього насильства. З 
відкриттям цих центрів1 ми зрозуміли, що 60 % клієнтів – жінки. Тому для центрів 
з надання безоплатної вториної правової допомоги так важливо враховувати 
ґендерні ролі. І це означає, що жінки мають бути представлені на всіх посадах і 
у всіх ролях у центрах – як ті, з ким першим спілкуються клієнти, так і адвокати, 
директори, керівництво цих центрів. Серед них повинні бути належним чином 
представлені жінки. Але належне представництво – це лише перший крок. 
Наступний – навчити весь персонал, як жінок, так і чоловіків, враховувати 
ґендерні питання, які можуть бути частиною проблем, з якими звертаються 
люди. Тому всі, хто працює в системі БПД (а питання можуть бути різними – сто-
совно спадку, внутрішньо переміщених осіб, домашнього насильства) повинні 

1 Йдеться про відкриття 1 липня 2015 року місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги.
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мати ґендерну чутливість для вирішення цих питань. Втім, не достатньо лише 
знань, треба мати стратегічний підхід до реалізації. Саме на цьому ми в Канаді 
зосереджуємо основну увагу. Ґендерна стратегія стосується і доступу до право-
суддя, і забезпечення якості, і стратегічного планування, і оцінки, моніторингу 
та реалізації. Все це є предметом ґендерної стратегії.

Лариса Денисенко: Наскільки ґендерно збалансованою має бути мова 
представників та представниць центрів, адвокатів та адвокаток, коли вони 
говорять з клієнтами?

Полін Ренкін: Це дуже важливо, адже йдеться про спілкування з вразли-
вими групами населення. Це можуть бути літні люди, з низьким рівнем доходу, 
з вадами, представники культурних меншин. Незалежно від того, яка саме це 
вразлива група, треба у спілкуванні з ними з повагою і чутливо ставитися до тих 
видів дискримінації, яких вони зазнали.

Лариса Денисенко: Якщо говорити про стратегію всередині системи і ту, 
що йде назовні. Які тут ключові моменти?

Полін Ренкін: Потрібні і та, і інша одночасно. Та ґендерна стратегія, над якою 
я працюю з Координаційним центром з надання правової допомоги, стосується 
саме реалізації обох аспектів. Перед тим, як говорити про методи, які допо-
можуть зробити ґендерну чутливість частиною політики і практики центрів 
з надання БВПД, треба переконатися, що ці політика і практика є ґендерно 
чутливими самі по собі. Для цього потрібне навчання співробітників, навчання 
щодо практик відбору і політики щодо людських ресурсів, щорічний робочий 
план з зазначеними цілями стосовно ґендерної рівності.

Лариса Денисенко: Наскільки можна навчити людину бути ґендерно 
збалансованою, виявляти повагу і взагалі усвідомлювати це питання? Бути 
ґендерно чутливою людиною – наскільки це питання техніки?

Полін Ренкін: Все своє життя я присвятила тому, щоб навчити цьому інших 
людей, тому думаю, що це можливо. Зі свого досвіду, у навчанні ґендерній рівності 
(а я навчала людей по всьому світу) найголовніше – зрозуміти, наскільки це 
змінює їхнє власне життя. Змінювати це ставлення і навчати ґендерній рівності 
можна на різних рівнях. Я навчаю на індивідуальному рівні. Але, якщо говорити 
про навчання через освіту, то це питання має стати частиною шкільних чи 
освітніх програм в цілому. Якщо говорити про навчання ґендерній рівності 
через ЗМІ, то це – ґендерне представництво. Якщо говорити про роль держави 
та державних інституцій, то йдеться про лідерство. Зараз в Україні помітне нове 
бажання рухатися вперед і досягати змін на різних рівнях. При цьому важливо 
наголошувати, що ґендерна нерівність може мати серйозні економічні наслід-
ки. Адже, коли жінок відокремлюють і не дають можливості реалізовуватися 
економічно, втрачається економічна потуга. Існує соціальна, політична та еко-
номічна ціна домашнього насильства, яка так само позначається і на чоловіках. 
Часто говорять, як аргумент, що ґендерна рівність це – права людини. Але різні 
міжнародні організації – Світовий банк, ООН – говорять про те, що ґендерна 
рівність значною мірою сприяє процвітанню держави. Коли це питання набу-
ває економічних аргументів, то навіть цинічні людини починають розуміти 
його важливість. Я дуже прагматична людина, і готова надати різні аргументи 
для того, щоб люди сприймали ґендерні питання серйозно.
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Лариса Денисенко: Однією з глобальних цілей ООН є якраз ґендерне 
стратегування, на рівні з подоланням бідності в країнах-членах організації. 
Як пояснити людям, які зараз знаходяться при владі, в тому числі в Україні, 
які живуть з важкими, складними стереотипами, що упереджене ставлення 
до жінок є неприйнятним і дійсно шкодить?

Полін Ренкін: Так, це дуже складно. Ґендерна рівність – це не шлях з 
одностороннім рухом. Інколи бувають відкати назад, інколи зустрічаєш людей 
при владі, які якраз руйнують оці ґендерні досягнення, ґендерної рівності. 
Але якщо сказати абсолютно протилежне, то це так само справедливо: якщо 
є якийсь піонер-політик (чи це жінка, чи чоловік), адвокат ґендерної рівності, 
то це може творити дива. І я залишаюсь оптимісткою, бо знаю, що зміни можливі. 
Я працювала в різних країнах, і часом здавалося, що зміни ніколи не настануть, 
але вони наставали навіть швидше, ніж ми очікували. Навіть той факт, що ми 
з вами розмовляємо про ґендерну рівність – великий прорив для мене. Адже 
коли я вперше приїхали в Україну і заговорила про ґендер, то перекладач 
зупинився і сказав: «Знаєте, у нас і слова такого немає». Я говорила про те, 
що пропонувала на самому початку, ще коли планувався проект, включити 
ґендерну стратегію як один з елементів цього проекту. Тоді цікавості до цього 
не було проявлено. Зараз, хоча минуло з тих пір дуже небагато часу, в Україні 
вже існує величезне бажання і воля, щоб розробити цю ґендерну стратегію. 
Поступ у цьому питанні дуже серйозний.

Лариса Денисенко: Зараз у нас ситуація, коли для певної частини полі-
тиків слово «ґендер» є мейнстрімом, а певна частина цього слова боїться. 
Що може зробити система правосуддя, зокрема, юридична спільнота, задля 
впровадження ґендерної рівності і задля пояснення тим людям, хто впливає 
на ухвалення рішень, що дійсно може змінити життя людей на краще?

Полін Ренкін: Існують величезні можливості в правничій професії в Україні, 
щоб досягти змін. І прикладом цього був всеукраїнський форум, організований 
Асоціацією жінок-юристок «ЮрФем» – «Жінки в юридичній професії: досягнення 
виклики та вплив на якість правозахисту», який я відвідала. Там я відчула всю 
силу жінок в юридичній професії, які прагнуть цих змін і які здатні досягти цих 
змін. Тому потрібно, щоб групи правників проводили дослідження щодо ґен-
дерної рівності, працювали спільно з міжнародними партнерами, розпочинали 
тестові справи, наголошували на важливості ґендерних питань в законодавстві 
в цілому. Це все призведе до змін.

Лариса Денисенко: Дякую за цю розмову. Нагадую, що це був «Ген справед-
ливості», з вами була Лариса Денисенко. Наша гостя – Полін Ренкін, експертка з 
питань ґендерної справедливості проекту «Доступна і якісна правова допомога 
в Україні», який фінансується урядом Канади. Залишайтеся з нами, почувайтеся 
захищеними!
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Катерина Левченко, Урядова уповноважена з питань ґендерної 
політики:

«Ґендерна політика – це політика забезпечення рів-
них прав та можливостей жінок і чоловіків в суспільстві. 
Відповідно, якщо ми говоримо про державну ґендерну 
стратегію, то йдеться про державну політику забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Це визначено 
Законом України «Про забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків», який був прийнятий ще у 2005 
році. Нещодавно Урядом був прийнятий концептуальний 
документ – «Державна програма забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків до 2021 року». Вона 

включає в себе цілу низку напрямів роботи і комплексних завдань. Однак, такі 
ґендерні стратегії можуть бути в різних сферах. Наприклад, Ґендерна стратегія 
в секторі безпеки і оборони або ґендерна освітня стратегія чи, наприклад, 
ґендерна стретегія у сфері зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків 
(це велика проблема, зараз розрив в Україні складає близько 30 %). Нещодавно 
така міжнародна організація, як Рада Європи, членом якої є Україна, розробила 
та прийняла Стратегію ґендерної рівності Ради Європи, і Україна є також автор-
кою цієї Стратегії і долучається до її впровадження на національному рівні. Ця 
стратегія включає шість основних напрямів:

• подолання ґендерних стереотипів;
• покращення доступу жінок до правосуддя;
• протидія домашньому насильству та насильству щодо жінок;
• збільшення політичної участі та економічної участі жінок в управлінні 

підприємствами;
• ґендерна інтеграція в усі сфери життя;
• забезпечення прав жінок імігранток, біженок, ВПО.
На мою думку, такі документи мають бути не лише на рівні держави, але 

також можуть прийматися на рівні міністерств чи конкретного підприємства. 
Також чимало громадських організацій мають свої ґендерні стратегії. Цілі, 
які ставить перед собою держава, це – ліквідація дискримінації за ознакою 
статі, зменшення розриву в рівні оплати праці, збільшення політичної участі 
жінок, створення механізмів запобігання, подолання насильства щодо жінок, 
подолання домашнього насильства.
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Безоплатна правова допомога в Україні

Безоплатна правова допомога гарантована державою та повністю 
або частково надається коштом державного бюджету, місцевих бюджетів 
та інших джерел.

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» визначає порядок 
надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вто-
ринної правової допомоги.

Отримати безоплатну правову допомогу сьогодні можна у мережі із 551 
центру та бюро: 23 регіональних, 96 місцевих центрів з надання безоп-
латної вторинної правової допомоги та 432 бюро правової допомоги у всіх 
регіонах України (крім тимчасово окупованих територій).

На безоплатну первинну правову допомогу мають право усі особи, які 
перебувають під юрисдикцією України. Цей вид правової допомоги включає 
такі послуги, як надання правової інформації; консультацій і роз’яснень з пра-
вових питань; складення заяв, скарг, інших документів правового характеру 
(крім процесуальних), а також надання допомоги в забезпеченні доступу 
до вторинної правової допомоги та медіації.

Безоплатна вторинна правова допомога – це вид державної гарантії, 
що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. 
Цей вид правової допомоги включає такі послуги: захист; здійснення пред-
ставництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах, інших 
державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 
складення документів процесуального характеру.

На сьогодні регіональні та місцеві центри надають безоплатну вто-
ринну правову допомогу:

• особам, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній серед-
ньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, 
розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які 
належать до основних соціальних і демографічних груп населення;

• інвалідам, які отримують пенсію або допомогу, що призначається 
замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів 
для непрацездатних осіб;

• дітям, у тому числі, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 
піклування, дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, 
дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

• внутрішньо переміщеним особам;
• громадянам України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік 

як внутрішньо переміщених осіб;
• особам, до яких застосовано адміністративне затримання або адміні-

стративний арешт;
• особам, які відповідно до положень кримінального процесуального 

законодавства вважаються затриманими;
• особам, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання 

під вартою;
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• особам, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно 
до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник 
залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснен-
ня захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії;

• особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання 
в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі;

• особам, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимчасового захисту»;

• ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

• особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною;

• особам, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;
• особам, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отри-

мання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

• особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної 
дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною 
та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

• особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної 
допомоги в примусовому порядку;

• особам, реабілітованим відповідно до законодавства;
• особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства 

за ознакою статі.
Примірний перелік документів, які могли б підтвердити право на безоп-

латну вторинну правову допомогу особи, яка зазнала домашнього насильства 
або насильства за ознакою статі, включає:

• витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у якому міститься 
інформація про вчинення злочину, пов’язаного з домашнім насильством;

• талон-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, 
пов’язаного з домашнім насильством, виданий органами Національної 
поліції України;

• протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаче-
ного статтею 1732 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
(«Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, 
невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення 
про місце свого тимчасового перебування»);

• постанова про накладення адміністративного стягнення за вчинення 
правопорушення, пов’язаного з домашнім насильством або насильством 
за ознакою статі (видається за заявою потерпілої особи);

• копія заяви до суду про видачу або продовження обмежувального 
припису стосовно кривдника;

• рішення суду про видачу або продовження обмежувального припису 
стосовно кривдника;
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• копія винесеного працівником уповноваженого підрозділу органів 
Національної поліції України термінового заборонного припису сто-
совно кривдника;

• копія акта отримання усної заяви та повідомлення про вчинення 
насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення або копія акта 
з’ясування обставин вчинення насильства в сім’ї або реальної загрози 
його вчинення, складеного на підставі Інструкції щодо порядку взає-
модії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної 
політики щодо попередження насильства в сім’ї, служб у справах дітей, 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних 
підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з 
попередження насильства в сім’ї;

• витяг з Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства 
та насильства за ознакою статі1.

Документами, котрі підтверджують статус особи, яка постраждала від домаш-
нього насильства або насильства за ознакою статі, можуть бути й направлення 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центрів соціально-пси-
хологічної допомоги, інших служб підтримки постраждалих осіб до центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Також це можуть бути 
довідки, надані закладом чи установою про звернення постраждалої особи 
та отримання послуг у зв’язку із вчиненням стосовно неї домашнього на сильства.

Втім цей перелік документів не є вичерпним. Особа, котра зазнала домаш-
нього насильства або насильства за ознакою статі, може надати й інші документи, 
які містять інформацію про факти вчинення домашнього насильства або насиль-
ства за ознакою статі стосовно неї.

ЯК ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ?
Отримати правову допомогу можна особисто звернувшись до найближ-

чого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або бюро 
правової допомоги.

Також можна зателефонувати до єдиного контактного центру системи 
безоплатної правової допомоги за номером 0 800 213 103 (дзвінки зі стаціо-
нарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні). За цим номером 
можна повідомити про затримання осіб, дізнатися про можливості отримання 
безоплатної правової допомоги та отримати відповіді на актуальні питання, 
пов’язані із цим, а також – отримати безкоштовну правову консультацію.

Адреси центрів та бюро можна знайти на сайті Координаційного центру 
з надання правової допомоги (www.legalaid.gov.ua), або дізнатися зателефо-
нувавши до контактного центру за номером 0 800 213 103.

1 Після початку функціонування зазначеного Реєстру, створення якого передбачено прийнятим 07.12.2017 
Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

http://www.legalaid.gov.ua
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Список скорочень
АТО антитерористична операція

БПД  безоплатна правова допомога

БВПД  безоплатна вторинна правова допомога

ВПО  внутрішньо переміщена особа/внутрішньо переміщені особи

ДНР  так звана «Донецька народна республіка»; самопроголошене теро-
ристичне угруповання, що діє на тимчасово окупованій території 
окремих районів Донецької області України

ЄС  Європейський Союз

ЗВО  заклад вищої освіти

ІТТ  ізолятор тимчасового тримання

ЛГБТ термін, що означає скорочене «лесбійки, геї, бісексуальні  і трансген-
дерні люди»

КДКА  кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

КМДА  Київська міська державна адімністрація

ККУ  Кримінальний кодекс України

КПК  Кримінальний процесуальний кодекс України

ЛНР  так звана «Луганська народна республіка»; самопроголошене теро-
ристичне угруповання, що діє на тимчасово окупованій території 
окремих районів Луганської області України

МВС  Міністерство внутрішніх справ України

МОЗ  Міністерство охорони здоров’я України

НАБУ  Національне антикорупційне бюро України

ОБСЄ  Організація з безпеки і співробітництва в Європі

ОДА  обласна державна адміністрація

ОРДЛО Окремі райони Донецької та Луганської областей. Територія цих областей, 
на якій запроваджено особливий порядок місцевого самоврядування

РАЦС  орган державної реєстрації актів цивільного стану

ЧАЕС  Чорнобильська атомна електростанція
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Практичні поради щодо отримання статусу учасника бойових дій
8 жовтня 2015 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
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На які пільги мають право учасники бойових дій?
22 жовтня 2015 року  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Статус члена сім’ї  загиблого військовослужбовця: 
як отримати і що дає
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АТО в соціальній адаптації
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Поради щодо психологічної реабілітації учасників АТО
19 листопада 2015 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Гарантії трудових прав мобілізованих осіб
26 листопада 2015 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Волонтерство у зоні АТО: як допомагають та з якими 
правовими проблемами зіштовхуються волонтери

3 грудня 2015 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Як діяти, коли кредит, оформлений на бійця, не міг бути 
сплачений у зв’язку з проходженням військової служби?
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Нова професія та навчання – можливості для 
соціальної адаптації учасників АТО
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Право військовослужбовців на належні медичні послуги
24 грудня 2015 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Соціальні  гарантії учасникам АТО: що є, 
і що потрібно удосконалювати
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Юридичний прецедент на Харківщині: факт 
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Як відстояти право учасника бойових дій на земельну ділянку?
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Соціально-правові гарантії внутрішньо переміщених осіб  . . . . . . . 293
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Хто матиме доступ до Єдиної бази даних 
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Як переселенцям безкоштовно отримати правову допомогу?
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Перетин адмінкордону між Україною та ОРДЛО 
і Кримом. Поради адвокатів
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Пенсійні виплати переселенцям: проблеми 
та поради щодо їх вирішення
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Трудові права переселенців та їх гарантії
17 листопада 2016 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

Право на освіту  ВПО: що важливо знати
24 листопада 2016 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

Що робити, якщо документи й судова справа 
лишились на непідконтрольній території?
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Як оформити спадок, забрати депозит, 
розібратися з кредитом: поради для ВПО
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Міжнародні стандарти забезпечення прав ВПО
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Привезли з Донецька трудову? Тепер їдьте 
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Як безоплатна правова допомога вирішує проблеми переселенців
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Пенсії переселенцям: як добитися справедливості? 
Реальна історія та поради адвокатки
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«Насильство у сім’ї – це війна на домашньому 
полігоні», – правозахисниця Катерина Левченко
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У Чернівецькій області насильство в сім’ї 
найбільше зростає взимку
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Домашнє насильство: не мовчати та боротися
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Психологічне насильство: що треба знати та як протистояти
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Домашнє насильство: львівські юристки про 
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Як домашнє насильство позначається на дітях?
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Чи відображена проблема домашнього 
насильства у рішеннях українських судів?
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На Дніпропетровщині причини домашнього 
насильства переважно економічні
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Сексуальне насильство в сім’ї: що треба знати, 
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«ПРОти НАСильства» — книга, присвячена 
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Історія знайденого під Одесою пораненого 
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Флешмоб «#яНеБоюсьСказати» як терапевтичний 
ефект для потерпілих від сексуального насильства
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Жінка, яку син 2 роки тримав у хліві, не стала заявляти на нього 
у поліцію. Історія потрепілої від насильства на Дніпропетровщині
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Сексуальне насильство над дітьми: проблема 
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«Я викликала поліцію, щоб зупинити чоловіка», – 
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Історія про позбавлення у судовому порядку батьківських 
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Домашнє насильство: важливо зробити 
перший крок і звернутись по допомогу
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насильству . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503

Історія правової допомоги pro bono ромській 
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Історія про відновлення порушених трудових прав 
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Вагітну жінку незаконно звільнили з роботи: 
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Жінку хотіли позбавити батьківських прав лише 
через скрутне матеріальне становище. Цого не 
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Чому ставлення до співробітниці як до потенційної 
«декретниці» є соціальною дискримінацією?
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Про співпрацю з питань захисту прав жінок на Херсонщині 
розповідає керівниця Чаплинського бюро правової допомоги
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Сексуальні домагання: як себе захистити?
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Як швидко і ефективно отримати допомогу 
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З якими викликами стикаються адвокатки на початку кар’єри?
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Для чого жінкам-юристкам об’єднуватися?
19 червня 2018 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
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