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у 2017 р.
задокументувано 

постраждалих 
внаслідок 
конфлікту 
не менше

644
осіб цивільного 

населення

«внутрішні» блокпости Національної поліції, 
не пов’язані з маршрутами перетину лінії зіткнення

часті обстріли КПВВ, випадки підриву 
 на мінах та снарядах на узбіччях

недостатня кількість 
транспортних коридорів 

відсутність захисту від спеки/холоду, місць для 
відпочинку, неналежні санітарні умови на КПВВ 

заборона на регулярне 
пасажирське сполучення
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ПРАВА ЛЮДИНИ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ 
ТА В ЗОНІ КОНФЛІКТУ

Лінія розмежування в Донецькій та Луганській областях,  
адміністративний кордон з тимчасово окупованою АР Крим:

5
644

дітей

532 поранених

107

46
дітей

загиблих



Практика адміністративного арешту громадян: початковий строк 
- 30 діб із можливістю його продовження до 60 діб. Тримання під 
час арешту: без контактів з родичами та адвокатами, без проце-
суального нагляду та моніторингу з боку міжнародних організа-
цій. Умови тримання: недостатній рівень медичної допомоги, їжа 
неналежної якості, відсутність належного опалення

Місця несвободи: виправні колонії, колишні СІЗО, ІТТ + 147 
незаконних місць несвободи (84 у Донецькій і 63 в Луганській 
області) - обмежений доступ до води; відсутність спеціально об-
лаштованих місць для сну; неналежні санітарні умови; відсутність 
доступу до свіжого повітря, широке застосування фізичного, сек-
суального та психологічного насильства

Свобода слова та переконань: непропорційні та незаконні 
обмеження, збір та зберігання інтернет-провайдерами 
персональних даних усіх користувачів, а також інформації 
щодо їхніх дій в інтернеті

Масштабні перешкоджання діяльності релігійних 
громад Свідків Єгови: обшуки, збір персональних даних, 
примушування до перереєстрації, конфіскація майна

Приблизно 850 закладів освіти перейшли на навчання  
за російськими підручниками та програмами

ПОРУШЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ: 
наказ про «націоналізацію» врожаю, вирощеного  
на земельних ділянках, включених до «державного»  
та «комунальних» «майнових фондів» 

«ЛНР» - вимоги щодо інвентаризації приватного житла, 
залишеного без нагляду на строк від 3 місяців, з можливим 
переданням у володіння іншим особам

Донецьк

Луганськ

УКРАЇНА
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Окуповані території Донбасу (2017 р.):



ПЕРЕСЛІДУВАННЯ КРИМ-
СЬКИХ ТАТАР за прояви 

громадської, релігійної або 
культурної активності – від 
штрафів за участь у несанк-
ціонованих діях до масових 

арештів та звинувачень у 
приналежності до екстре-

містських організацій

ПРИЗОВ 4800 МЕШКАНЦІВ 
КРИМУ до Збройних сил РФ, 
з переведенням 1/3 призов-
ників на материкову частину 
РФ. Це порушує встановлену 
міжнародним гуманітарним 
правом заборону примушу-

вати осіб, що перебувають під 
захистом, служити у збройних 

силах окупаційної держави

ТИСК НА ОПОЗИ-
ЦІЙНИХ та неза-
лежних журналіс-
тів, внесення їх до 
списку терористів 

і екстремістів 
(http://fedsfm.
Ru/documents/

terrorists-catalog-
portal-act)

СИСТЕМНА 
ПРОБЛЕМА –  
неналежний 

рівень надання 
медичної 
допомоги 
у місцях 

несвободи 

ОБ’ЄКТИ 
ПЕРЕСЛІДУВАНЬ 

- Комітет з прав 
кримськотатарського 

народу, Меджліс 
кримських татар, Ліга 
кримськотатарських 
жінок, Український 

культурний центр Криму

Залишається невирішеною
доля 798 засуджених, які 

перебувають у пенітенціар-
них закладах на непідкон-

трольній території Донбасу

та 3200 
на окупованій 

території АР Крим
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АР Крим



2014
Липень

2016
Травень

2014
Грудень

2016
Листопад

2014
Жовтень

2016
Серпень

2015
Березень

2015
Березень

2017
Лютий

2017
Черпень

ПРИПИНЕННЯ, ВІДМОВА 
у нарахуванні соціальних виплат 

БЮРОКРАТИЧНІСТЬ  
процедури перевірки 

ПРОБЛЕМИ З ВІДНОВЛЕННЯМ 
документів (паспортів, документів про освіту, 
правовстановлюючих документів на майно, інші), отриманням 
субсидій

ПРИЗУПИНЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ через недостовірні 
відомості (20% ВПО) 

ТІЛЬКИ 45% ВПО можуть купувати продукти харчування за 
власний кошт 

66% ВПО НЕ МАЮТЬ власного помешкання і вимушені його 
орендувати комплексні державні програми з пільгового 
кредитування, будівництва, відновлення або придбання нового 
житла для постраждалого населення відсутні

101617

460365

921640

1177000

1382000

1780946
1705363 1664645 1627738 1584859

23 жовтня 2017 р. 
взято на облік 

1 604 059
переселенців

з Донбасу 
і Криму.
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Внутрішньо переміщені особи в Україні

ПРОБЛЕМИ ВПО



Рівень незаконного насильства в 
поліції: оціночна кількість людей, 
які ставали жертвами навмисного 

завдання працівниками поліції побиття, 
страждань чи катувань, зросла з 

409 080 осіб у 2015 р. до 641 326 осіб у 
2017. Оціночна кількість тих, що стали 

жертвами катувань, також зросла 
з 62 935 осіб у 2015 та становить 

приблизно 96 000 осіб у 2017 2015

2017
�1828 осіб (24%)

2017
62 935

409 080

�641 326

�96 000

n більше
1 року

n більше
2 років

n більше
3 років

Справи, провадження в яких тривало: Зменшення кількості суддів:

АПЕЛЯЦІЙНІ
ТА ОКРУЖНІ СУДИ

ГОСПОДАРСЬКІ
АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ

Рівень укомплектованості суддями місцевих 
та апеляційних судів усіх спеціалізацій:

2017

2016

45% 69%
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ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ СИСТЕМИ

1 листопада 2017 р.
у провадженні Військової
прокуратури перебували

118 злочинів,
скоєних як працівниками СБУ 
(зловживання владою, фізичне 
насильство над затриманими), 

так і особовим складом 
військових формувань 

України.

62 935
справ

4 000
справ

2 303
справи



ПЕРШІ ВИБОРИ 25-ти міських рад (29.10.17) – у 39% усіх 
зареєстрованих виборчих списків не дотримано гендерної 
квоти

ЛИШЕ 16,4% КАНДИДАТІВ на посади голів ОТГ виконали 
приписи законодавства щодо проміжного фінансового 
звітування. Лише 1% кандидатів у депутати сільських та 
селищних рад подали проміжні фінансові звіти на перших 
місцевих виборах

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ з особливими 
освітніми потребами, які 
навчаються у звичайних 
школах, збільшилась на 70%

З 16395 НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
забезпечити вільний доступ у 
всій школі дітям з інвалідністю 
може лише 69

ЗБІЛЬШИЛАСЯ КІЛЬКІСТЬ 
учнів в інклюзивних класах

КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ із тимчасово непідконтрольних територій,  
які навчаються дистанційно/на екстернаті, зросла більш  
ніж на 34%

ВУЗИ:  
НЕПРОЗОРЕ УПРАВЛІННЯ та 
корупція, імітація студентського самоврядування, 
примус студентів до відвідування позанавчальних 
заходів, порушення права на вибір навчальних курсів, 
обмеження академічної мобільності студентства, прояви 
сексизму, випадки масових студентських протестів 

СЕРЕД НАЙБІЛЬШИХ ПОРУШЕНЬ на перших місцевих виборах 
в ОТГ громадські спостерігачі фіксували: проведення агітації у 
заборонених місцях; зловживання адміністративним ресурсом, 
зокрема через благодійну діяльність. Національна поліція 
розпочала 44 кримінальні провадження щодо злочинів проти 
виборчих прав громадян, проте 20 з них були вже закриті станом 
на лютий 2018 р.

20 проваджень  закрит
о

44
кримінальні 
провадження

�53%

16395

69�

20172016

4100 осіб

2700 осіб

�34%

�70%
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УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ

ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ



ПОГІРШИЛОСЯ 
матеріальне 
становище

За даними Соціологічної групи «Рейтинг», за 2017 рік у опитаних:

НЕ ДОСТАТНЬО 
коштів на 

харчування

ВІДЧУВАЮТЬ НА СОБІ 
підвищення цін на 

споживчі товари і послуги

НЕ ПІД СИЛУ сплачувати 
рахунки за житлово-
комунальні послуги

2017 ЄС20162006

60% 60%

ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЖИТЛОМ, 

рівень якого в Україні (23,8 м2) 
утричі нижчий, ніж того 

вимагають стандарти ООН

97% 12%

Середня 
зарплата 
в Україні 

складає 190 
євро та є 

найнижчою 
у Європі, а 
розрив між 
доходами 
багатих та 
бідних у 

2006 році 
складав 1:10, 
у 2016 – 1:30, 

то у 2017 – 
1:40. Тоді як 

у країнах 
ЄС такий 
показник 

складає 1:5

ЗРОСТАННЯ ЦІН
на житлово-

комунальні послуги 

(47-60%) призводить 

до збільшення 

домогосподарств, що 

не мають можливості 

за них сплачувати

 Набуває загрозливої тенденції
ТРУДОВА МІГРАЦІЯ,  

до якої готові залучитися

�44%
працездатного населення

БАГАТІ БАГАТІ БАГАТІ БАГАТІБІДНІ БІДНІ БІДНІ БІДНІ

– 7 –

ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ

1:40

1:30

1:10
1:5

�47-60%

ІНФЛЯЦІЯ

2017

13,7%



ОФІЦІЙНО ЗАЙНЯТІ 
від кількості жінок, 
старших за 15 років

ЖІНОК від загальної 
кількості студентів 

коледжів, технікумів, 
училищ 

 ЗАЙНЯТІ 
НЕФОРМАЛЬНО

ЖІНОК від загальної 
кількості студентів 

університетів, академій, 
інститутів

Українські жінки економічно активні: Початок 2016/2017 навчального року

КІЛЬКІСТЬ ЖІНОК-НАРОДНИХ ДЕПУ-
ТАТІВ (12%); у 22 обласних радах частка 
жінок становила 15%, у міських радах – 
18,1% за наявності законодавчої норми 

не менш як 30%.  За даними Індексу, в цілому по державі 
співвідношення жінок і чоловіків серед законодавців, 
вищих посадових осіб та керівників становить 39,6% до 
60,4%, тоді як аналогічне співвідношення серед профе-
сійних та технічних працівників уже 62,5% до 37,5%. 

ЗБЕРІГАЄТЬСЯ СУТТЄВИЙ РОЗРИВ в 
оплаті праці чоловіків і жінок: середньомі-
сячна заробітна плата чоловіків за 9 місяців 
2017 р. становила 8271 грн, тоді як зарп-
лата жінок за цей самий період – 6414 грн, 
або на 22,5% менше

55,7%55,8% 51% 19,5%

�22,5%

8271 грн

�6414 грн

Мало жінок і у керівних органах 
управління сфер економіки  

та підприємств  
(із 24 членів  

Кабінету Міністрів 
 тільки 3 жінок)

46,3% 53,7%
42 414 905осіб
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ПРАВА ЖІНОК

ЖІНКИ В ОРГАНАХ ВЛАДИ

На 2017 рік 
в Україні 

проживало



МАЙЖЕ 106 ТИС. ДІТЕЙ, 
а це 1,5% усього дитячого 
населення країни, живуть  
і виховуються в інтернатах

АЛЕ ТІЛЬКИ 8% ІЗ НИХ – СИРОТИ, 
решта 92% мають батьків

Крім того, 17%  
МАЮТЬ ІНВАЛІДНІСТЬ

1,5%

17%
92%

8%

7 615 606 осіб

106 000 дітей

18%
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ПРАВА ДІТЕЙ

кількість дітей 
в Україні

На 2017 рік



91,4%

НАЙЧАСТІШЕ ДИСКРИМІНУЮТЬ:

дітей з 
інвалідністю

156 000

1673328 перебували на обліку у зв’язку із розладами 
психіки та поведінки, в тому числі 694928 – внаслідок 
розладів, пов’язаних зі вживанням алкоголю та 
наркотиків (3,9% населення)

Недієздатні особи та особи, дієздатність яких обмежена 
- 39 797 осіб, із них 36 025 осіб з інвалідністю (91,4%)

Загальнонаціональне дослідження 
«ЩО УКРАЇНЦІ ДУМАЮТЬ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ»: 

опитаних 
наголосили на 
наявності проблеми 
дискримінації

опитаних  
вважають 

дискримінацію взагалі 
«не проблемою» 

60% 26%

37,4% 14,8%32,7% 12,2%24,4% 11,8%

ЗА ОЗНАКАМИ
віку

ЗА ОЗНАКАМИ
майнового стану

ЗА ОЗНАКАМИ
«релігійні погляди»

ЗА ОЗНАКАМИ
інвалідності

ЗА ОЗНАКАМИ
«національність»

ЗА ОЗНАКАМИ
належність до ВПО

III групи
1 300 000

осіб

II групи
900 000 

осіб

I групи
240 000 

осіб

3,9%

2 600 000
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Загальна 
чисельність 

осіб з 
інвалідністю

ВРАЗЛИВІ ГРУПИ ТА ПРОБЛЕМА ДИСКРИМІНАЦІЇ



У ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВАХ 
перебуває понад 41 800 засуджених 
та майже 19 тис. ув’язнених у 
слідчих ізоляторах

У В’ЯЗНИЦЯХ КАТАСТРОФІЧНО БРАКУЄ лікарів та 
середнього медичного персоналу, укомплектування цих 
посад у багатьох установах не перевищує 50–60%

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ потреб медичного 
забезпечення не перевищує 22–23%

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ не оновлюється та щонайменше 
на 70% є застарілим або не функціонує

УРЯД УХВАЛИВ Концепцію реформування (розвитку) 
пенітенціарної системи України

ГРОМАДСЬКІСТЬ ЗАЛУЧЕНО до розробки Паспорту 
реформи пенітенціарної системи

ЗАРЕЄСТРОВАНО законопроект «Про пенітенціарну 
систему»

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО В’ЯЗНИЧНОЇ РЕФОРМИ:

19
00

0 ув’язнених в СІЗО

41 800
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ПРАВА ЛЮДИНИ У ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СИСТЕМІ 


