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РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОГРАМИ ЗАХОДИ
МОНІТОРИНГ, АНАЛІТИКА ТА АДВОКАТУВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
В пошуках механізму звільнення українських заручників Кремля та дотримання їх прав
Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Права людини в дії» (яку
виконує Українська Гельсінська спілка з прав людини, УГСПЛ) провела низку заходів в
рамках адвокаційної кампанії спрямованої на захист прав полонених:
 Серія тематичних ознайомчих публікацій1
Ключовим мотивом серії є те, що кожний бранець #MustBeLiberated [повинен бути
звільнений], а метою – активізація переговорного процесу для якнайшвидшого звільнення
людей. Через подібні публікації хотілося б ознайомити якомога більше коло осіб із
світовим досвідом обміну та звільнення заручників, політв’язнів та військовополонених.

Перша публікація з серії присвячена важливій ролі перемовника у цьому процесі. Друга –
фактору політичного тиску в ході переговорів2.

1
2

Підготовлена сумісно з громадськими організаціями «Медійна ініціатива за права людини» та «Euromaidan Press».
Дотичне посилання на Фейсбук.
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 Проведено круглий стіл щодо статусу “захищених осіб”
Програма USAID3 співорганізувала круглий стіл «Забуті живі. Законодавче врегулювання
захисту заручників, полонених та ув’язнених». Варто відмітити, що посадовці погодились
з громадськими організаціями щодо необхідності прийняття якісного закону, який б
забезпечив належний рівень захисту для в’язнів Кремля, оскільки існуючі законопроекти
№ 8337 і № 8205 мають недоліки. Ми плануємо підтримати ухвалення законопроекту
№ 8205, але за умови врахування рекомендацій громадянського суспільства4.

 Виступ в Лондоні на захист в’язнів
Експертка Програми відвідала показ документального фільму про понад 70 українських
політв’язнів, організований (посилання англійською) Посольством України у Сполученому
Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії та партнерами. Вона мала змогу
представити матеріали Програми стосовно затриманих українців та обговорити шляхи їх
визволення.
 Україна має просувати перемовний формат щодо гуманітарної ситуації в Криму
Експертка Програми USAID взяла участь у міжнародному безпековому форумі «Одеські
дебати», який було організовано Міністерством закордонних справ України. На нашу

Спільно з громадськими організаціями Медійна ініціатива за права людини, Юридична сотня, Об’єднання родичів
політв'язнів Кремля, Блакитний птах, а також Міністерством інформаційної політики України.
4 Також ось тут та тут можна знайти нові інтерв’ю експертів Програми, з яких можна більше дізнатись про законодавче
врегулювання питання захисту бранців Кремля.
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думку, такі дискусії повинні враховувати фактор прав людини, який є одним із вимірів
безпеки.
Контроль за виконанням Закону України № 2505-VIII «Про правовий статус осіб, зниклих
безвісти»
Представники Програми взяли участь у засіданні Комітету Верховної Ради з прав людини,
що було присвячено, серед інших питань, обговоренню виконання українським урядом
вказаного закону. Наразі урядовці все ще зайняті розробкою Положення про Комісію з питань
зниклих безвісті, бо без цього неможливо перейти до наступного логічного етапу втілення
закону в життя – створення Реєстру зниклих безвісті осіб5 (за що і повинна відповідати
комісія).
Програма продовжує працювати на захист людей, чиє здоров’я похитнулось внаслідок
збройного конфлікту
 Експерт Програми здійснив тур східними містами, в яких дуже гостро відчуваються
спричинені збройним конфліктом наслідки, аби презентувати аналітичний звіт «Реабілітація
жертв конфлікту». Були відвідані міста Маріуполь, Покровськ, Торецьк та Суми6. Під час
заходів ми хотіли не тільки знову привернути увагу до питання реабілітації людей, що
втратили здоров’я внаслідок збройного конфлікту, але також обговорити важливість
формулювання рекомендацій для регіональних та місцевих органів влади щодо
забезпечення належного рівня захисту постраждалих.
Також пропонуємо нову тематичну публікацію, яка підсумовує результати діяльності системи
реабілітаційних послуг в Україні та те, наскільки вона відповідає потребам людей.
 Під час презентації Альтернативного звіту “Про дотримання Україною положень Конвенції
ООН про права дитини за період з 2011 по 2018 рр.”7 наш експерт надав коментар щодо
захисту прав дітей, постраждалих від конфлікту, та надання їм реабілітаційних послуг.
Здійснено моніторинговий візит до Донецької області
Метою візиту було вивчення стану дотримання прав людини в населених пунктах Маріуполь,
Бердянське, Сопине, Лебединське, Гранітне, що знаходяться поряд з лінією розмежування.
З результатами візитів можна ознайомитись на нашому сайті. Можна зробити висновок, що
півдню Донецької області приділяється недостатньо уваги з боку неурядових організацій, що
займаються документуванням. Ділянка на лінії розмежування від Широкиного до
Новотроїцького потребує більш ретельного вивчення на предмет виявлення фактів
порушень норм міжнародного гуманітарного права та прав людини.
Комітет також оприлюднив відкрите звернення, закликаючи уряд України прискорити процес забезпечення виконання
закону. Нагадаємо, що цей закон (підготовлений групою парламентарів та представниками міжнародних і вітчизняних
правозахисних організацій, серед яких були експерти УГСПЛ/Програми) є першим кроком України у створенні
національного пошукового механізму, який дозволяє належним чином врегулювати правовий статус зниклих осіб та
процес їх пошуку, а також забезпечити належний правовий захист таких осіб та їх родичів відповідно до МГП,
міжнародного права у сфері прав людини, рекомендацій Ради Європи та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
6 Репортаж місцевого телеканалу на цю тему.
7 Підготовлено Коаліцією “Права дитини в Україні” та Українською мережею за права дитини.
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Нагадаємо, що ретельне документування порушень прав людини, пов’язаних зі збройним
конфлікту та окупацією, є невід’ємною частиною підтриманої Програмою моделі перехідного
правосуддя, впровадження якої може стати чи не єдиної ефективною опцією для України при
переході від умов конфлікту до пост-конфліктної розбудови.
Партнерство з програмою USAID “РАДА”
Делегація програми USAID “Права людини в дії” зустрілась з представниками програми
USAID “РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво”
щоб обговорити питання співробітництва та залучення експертного потенціалу.
Сподіваємося, співпраця буде корисною з точки зору розробки законопроектів, а також
адвокації вже готових документів з метою захисту прав жертв конфлікту та окупації.
Адвокація питання компенсації за пошкоджене/знищене в результаті конфлікту майно
Під час круглого столу “Зруйноване житло цивільного населення: порядок денний на п’ятому
році конфлікту” юрист Програми розповів про національне законодавство, що стосується
механізму компенсації за пошкоджене майно. В результаті заходу присутні домовились про
створення робочої групи при Секретаріаті Уповноваженого з питань прав людини, яка буде
працювати над визначенням механізмів оцінки завданої шкоди та допомогою жертвам
конфлікту. Нагадаємо, що Програмою вже тривалий час ведеться робота на захист
постраждалого населення, зокрема й щодо надання компенсації.
Інші новини УГСПЛ у цьому напрямку
 УГСПЛ приєдналась до вуличної акції аби нагадати про злочини Кремля в Криму
9 березня громадські організації, що займаються кримською проблематикою, провели акцію
солідарності в річницю народження відомого українського поета та письменника Тараса
Шевченка. З 2014 року саме цей день символізує мирний опір кримчан окупантам (як тих, що
покинули півострів, так і тих, що залишаються там).
 Ситуація з дотриманням прав адвокатів в умовах збройного конфлікту в Україні
УГСПЛ продовжує ділитися висновками аналітичного звіту «Адвокати в окупації: ситуація з
дотриманням прав адвокатів в умовах збройного конфлікту в України»:
 Спільно із співавторами звіту із Регіонального центру прав людини та за участі
експертів Національної асоціації адвокатів України, державної системи безоплатної
правової допомоги та адвокатів з окупованого Криму було організовано круглий стіл
для обговорення рекомендацій звіту.
 Крім того, спільно з партнерами ми підготували відео з перекладом на англійську, в
якому наводяться показові історії правозахисників та відповідна статистика.
 Заява з приводу масових обшуків та арештів кримськотатарських активістів в
окупованому Криму
Кримська окупаційна влада провела серію обшуків у домівках членів руху “Кримська
солідарність” та громадських активістів, після яких 23 особи було заарештовано. Громадські
організації рішуче засуджують такі дії – з відповідною заявою можна ознайомитись на
5

нашому сайті – англійською та українською; посилання на Фейсбук – англійською та
українською.

СТРАТЕГІЧНИЙ СУДОВИЙ ЗАХИСТ
Метою програми USAID «Права людини в дії» в цьому напрямку є підтримка на національному і
міжнародному рівнях стратегічних судових справ для захисту суспільних інтересів8, а також їх
широке висвітлення серед професійної спільноти та громадськості. Загальна кількість
стратегічних справ, підтриманих Центром стратегічних справ (ЦСС) УГСПЛ в рамках програми,
складає 236.
Важливе судове рішення, що дозволяє перевезення ліків через лінію розмежування з
непідконтрольною Україні територією Донбасу
Суд першої інстанції в Києві постановив, що відтепер товари та ліки дозволено перевозити до
та з тимчасово непідконтрольної Україні території Донецької та Луганської областей без
обмежень. Раніше ВПО були вимушені миритись із обмеженнями, визначеними Постановою
Кабінету Міністрів України № 99 та Наказом Міністерства з питань ВПО та тимчасово
окупованих територій № 39. Наші юристи вважають обидва документи дискримінаційними,
тому Чугуївська правозахисна група (що входить до складу УГСПЛ) вирішила відстоювати
права людей у суді за підтримки Програми USAID.
Історичне рішення ЄСПЛ щодо засуджених на довічне ув’язнення
ЄСПЛ прийняв важливе рішення у справі “Петухов проти України”, № 29 (посилання
англійською), засудивши ставлення України до довічних в’язнів і наполегливо рекомендуючи
українському урядові реформувати систему, що не дає таким в’язням навіть надії на
звільнення. Ідеться не про можливість звільнення, а радше про створення власне механізмів
звільнення та перегляду вироків.
Статтю УГСПЛ щодо цього наведено тут, відеозапис прес-конференції – тут.
Інші новини УГСПЛ у цьому напрямку
 Представник УГСПЛ приєднався до круглого столу, присвяченого необхідності
ратифікації Римського статуту МКС
Захід був організований Комітетом з міжнародного права Адміністрації Президента України
спільно з НУО «Українська асоціація міжнародного права». Наша юристка доповіла про стан
вивчення ситуації в Україні Прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС).
Найпотужніший інструмент захисту прав людини; ведуться в інтересах громадянина чи групи громадян з метою
досягнення системних змін в правовій сфері на благо суспільства та використовується з метою створення судової
практики (прецедентів).
9 Справа велась за підтримки Програми USAID “Права людини в дії” у її попередньому циклі (2014-2017 роки).
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 Сьоме подання УГСПЛ до Офісу Прокурора МКС
Підготовлений спільно з організаціями International Partnership for Human Rights, Global
Diligence та Truth Hounds, подання містить численні докази воєнних злочинів і злочинів проти
людяності, що вчинені Кремлем проти цивільного населення на сході України (серед яких
масові вбивства, позасудові страти і катування)10.

БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
Мережа громадських приймалень УГСПЛ продовжує надання безоплатної правової допомоги (в
т.ч. у формі виїзних засідань у віддалених районах), проведення інформаційно-просвітницьких
заходів в сфері прав людини, а також документування воєнних злочинів та порушень прав
людини, пов’язаних з конфліктом. USAID в рамках програми «Права людини в дії» підтримує
діяльність громадських приймалень (ГП) в м. Слов’янську, Торецьку, Маріуполі, Краматорську,
Покровську, Сумах та Дніпрі, які надають допомогу постраждалому від конфлікту населенню,
Київську об’єднану приймальну з питань Криму та Донбасу, а також спеціалізовану приймальню
з кримських справ у Херсоні.
Підвищення обізнаності громадян з питань захисту їх прав
 ГП в Сумах розробила рекомендації для ВПО щодо відновлення пенсій
Незаконне призупинення пенсійних виплат переселенцям та мешканцям тимчасово
окупованих територій є поширеною практикою в Україні. Маючи чималий досвід щодо
відновлення таких виплат, юристи УГСПЛ/Програми USAID пропонують рекомендації щодо
дій у таких випадках.
 Юрист Дніпровської приймальні обговорив зі студентами українську модель
перехідного правосуддя, що розробляється в рамках Програми
На зустріч було запрошено студентів юридичного факультету місцевого Університету
митної справи та фінансів.
 Право на отримання інвалідності внаслідок поранення
ГП в Краматорську підготувала статтю на цю тему.
 Перетин лінії розмежування на Донбасі одним з батьків з малолітньою дитиною
ГП у Маріуполі на своїй сторінці надала пояснення для батьків, бо, виявляється, чимало з
них бентежить ця тема.
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Надання допомоги постраждалим від конфлікту та окупації
 ГП в Маріуполі допомогла відновити пенсійні виплати
В приймальню звернулася сім’я ВПО, яка на початку окупації перереєструвалася на
підконтрольній території та надала до Пенсійного Фонду свої пенсійні справи. Протягом 20142017 року пенсіонери отримували пенсії, але у 2018 рокі виплати були призупинені. Отже,
юристи приймальні звернулися до суду, де позовні заяви були задоволені у повному обсязі.
 Юрист Програми USAID допоміг ВПО з Луганська відстояти право на волевиявлення
До цього жінці було відмовлено у зміні місця голосування під час президентських виборів
2019, але суд вирішив, що відділ ведення Державного реєстру виборців м. Києва, який
відмовив переселенці, зробив це всупереч закону11.
 УГСПЛ оскаржить дискримінаційну постанову № 746 Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Ось тут можна дізнатись про хід ситуації навколо декількох сотень мешканців Павлограду,
що на Дніпропетровщині, які проживають у модульному містечку для переселенців та
зіткнулися з непомірним підвищенням комунальних платежів. Наші юристи вважають, що
така ситуація є неправомірною та владі варто все ж таки почути цих людей12.

 Допомагаємо зареєструвати факти смерті та народження на тимчасово окупованій
території
 До Краматорської ГП звернулася мешканка Горлівки за допомогою у зв’язку зі смертю
її матері. Жінка хотіла отримати допомогу на поховання та залишок пенсії, але за

11
12

Посилання на публікацію у Фейсбуці.
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документами, які вона мала на руках, це неможливо було зробити. Юристи приймальні
підготували заяву до суду та отримали позитивне рішення.
 В Маріупольську ж приймальню звернулися ВПО, які потребували встановлення факту
народження дитини та смерті батька. Але при підготовці позовних заяв юристи
зіткнулися з труднощами. У т.з. «ДНР» не надають дублікат лікарських довідок про
народження або про смерть, українські суди ж при розгляді справи вимагають оригінали
(або дублікати) вищевказаних довідок. Тож юристи порадили людям звернутися до
лікарень на тимчасово непідконтрольних територіях для отримання завіреної лікарнею
копій довідок та надали до суду мотивованою заяву та додаткові докази для можливості
встановлення фактів. Позовні заяви були задоволені у повному обсязі.
 Юристи Покровської приймальні допомогли жінці та надали детальні пояснення щодо
того, як отримати свідоцтво про смерть українського зразку у разі смерті родича на
окупованій території України.

ПРОСУВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА НАВЧАННЯ В СФЕРІ ЇХ ЗАХИСТУ
УГСПЛ продовжує організацію навчальних заходів з прав людини, а також бере участь в розробці
комплексної національної політики в галузі освіти у сфері прав людини. Ця діяльність
здійснюється в рамках Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» (РПЛ)13, яка
в даний час є єдиною неформальною системою освіти, що має матеріальну базу для своєї
діяльності – Освітній дім прав людини в Чернігові (ОДПЛ-Чернігів).
Підвищуємо кваліфікацію українських правників в «ігровій» формі
В рамках пілотування курсу з міжнародного гуманітарного права (МГП) Програма провела14
засідання муткорту для суддів, юристів та прокурорів Прокуратури АР Крим. 24 учасники
взяли участь у симуляції судового засідання за тематикою злочинів, скоєних під час окупації
Криму, та в кінці винесли вирок, який повністю відповідає нормам як українського
законодавства, так й міжнародного права. Експертами на основі аналізу запитів професійних
правників, що представляють всі сторони судового процесу, складено фабулу та необхідні
додатки щодо особливості застосування 110, 111 та 438 статей Кримінально-процесуального
кодексу України, підготовлено опис формату та методики проведення муткорту, а також на
практиці проаналізовано ключові проблеми та виклики, з якими зіштовхуються професійні
юристи під час застосування норм МГП у національному судовому процесі.
В подальшому, спираючись на відгуки про муткорт та отриманий в процесі досвід, планується
розробити методологічний посібник щодо застосування норм МГП в роботі національних
13 Заснована

в 2007 році, програма РПЛ спрямована на інкорпорування цінностей та принципів прав людини в систему
формальної освіти, а також розвиток неформальної освіти в галузі прав людини, таким чином сприяючи культивуванню
культури поваги прав людини, зміцненню поваги до верховенства права в Україні, сприянню міжкультурному
порозумінню та принципам мирного вирішення конфліктів. Наразі РПЛ нараховує понад 3 500 випускників зі всієї
України.
14 Сумісно з Програмою USAID «Нове Правосуддя».
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судів, який буде розповсюджено серед прокурорів, суддів та адвокатів для подальшого
використання в їх професійній діяльності.

Програма провела сайд-івенти з перехідного правосуддя під час Міжнародного
фестивалю документального кіно про права людини “Docudays UA”
Одним з них став майстер-клас «Намалюй правду». У творчій формі відвідувачам було
роз’яснено, що означає право знати правду в епоху інформаційних війн та пост-конфліктної
правди, що наразі є особливо актуальним для України.
Конфлікт ще не завершився, але вже зараз українці мають думати про те, що буде після –
що буде з тими, хто стріляв і чи отримають вони справедливе покарання, як будемо
примирюватися з тими, хто помилявся, що для нас важливіше – національна пам’ять чи
історична справедливість? Обговоренню цих питань був присвячений наступний з наших
заходів, який пройшов у форматі “кава з правозахисниками”.
Аналітична робота стосовно визнання Україною освітніх документів, виданих
випускникам шкіл, що проживають на окупованій території Криму та непідконтрольній
території Донбасу
Програма продовжує співпрацю з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та
ВПО для підготовки аналітики щодо кількісних та якісних показників сертифікації.
Наразі хочемо поділитись новим інтерв’ю з експерткою Програми, в якому вона пояснює
проблематичну ситуацію, що склалась навколо навчання молоді з окупованих територій
України (зокрема, зазначене питання визнання освітніх документів) – посилання російською.
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ГОЛОВНІ НОВИНИ В СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ
Українського архієпископа затримали та пізніше звільнили в окупованому Криму
Клімент, архієпископ Сімферопольський і Кримський Православної церкви України на
окупованому Кремлем півострові, був затриманий 3 березня, в неділю вранці, і утримувався
під вартою до пізнього вечора; проти нього було з величезним цинізмом висунуто два
звинувачення – подробиці дивись тут англійською (інша публікація, російською).
Слід зазначити, що архієпископ Клімент невтомно захищає людей, що стали жертвами
переслідувань після російського вторгнення, так що цей випадок виглядає як відповідь на
його спроби допомогти українцям, затриманими в Росії та Криму.
Цей випадок також можна розглядати як продовження так званої «релігійної окупації»,
тобто придушення окупаційною владою Православної церкви України (до 15 грудня 2018
року – Української православної церкви Київського Патріархату в Криму). Нагадаємо про
аналітичну доповідь (посилання російською) на цю тему з циклу “Крим без правил”,
підготовлену за співавторства УГСПЛ.
Члени Європарламенту закликають ухвалити європейську версію “Акту Магнітського”,
щоб ввести санкції проти порушників прав людини
У резолюції від 14 березня (посилання англійською) Європарламент закликав створити
новий режим санкцій на рівні ЄС для замороження активів та анулювання віз осіб, причетних
до серйозних порушень прав людини. Перелік таких людей повинен включати державні та
недержавні суб’єкти, що фізично, фінансово або через корупційні дії сприяють здійсненню
таких порушень і злочинів по всьому світу.
УВКПЛ ООН заявила, що Росія утримує 24 українських військовополонених
У своєму першому квартальному звіті після нападу Росії на три українські кораблі у берегів
Криму Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило (посилання
українського), що 24 українці, захоплені 25 листопада 2018 року, є військовополоненими і на
них поширюються норми міжнародного гуманітарного права. Це перший випадок, коли
міжнародний орган заявив про це відкрито, знищивши спроби Росії заперечити, що моряки є
військовополоненими, і розкривши нові порушення з боку Кремля, який фабрикує проти них
кримінальні звинувачення.
Широкомасштабний наступ на громадських активістів та інших осіб в окупованому Криму
27 березня 2019 року представники Федеральної служби безпеки (ФСБ) Російської Федерації
в окупованому Криму здійснили облави на домівки кримських татар у Сімферопольському,
Білогірському та Красногвардійському районах. Всього було проведено обшуки у приблизно
27 домівках, 20 кримських татар було затримано і доставлено до будівлі ФСБ у Сімферополі.
Ще трьох кримськотатарських активістів з чотирьох, яких не застали вдома, затримано 28
березня на території РФ. Місце перебування четвертого досі невідомо. Окупаційний суд виніс
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рішення про взяття під варту всіх затриманих до 15 травня 2019 року. Затриманих
звинувачують в організації або участі в діяльності релігійної організації «Хізб ут-Тахрір»,
оголошеної в Росії терористичною, але яка не заборонена в Україні.
Слід ще додати, що ще трьом особам, які надавали підтримку затриманим, було висунуто
звинувачення у вчиненні адміністративних правопорушень.

_____________________________________
Цей дайджест було розроблено завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках програми «Права людини в дії», яка
виконується Українською Гельсінською спілкою з прав людини. Зміст публікації не обов’язково
відображає погляди USAID або Уряду Сполучених Штатів Америки.
У світі, USAID є однією з провідних установ у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих
процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Діяльність USAID є проявом доброчинності
американського народу, а також підтримує просування країн-отримувачів допомоги до самостійності
та стійкості та сприяє забезпеченню національної безпеки та економічного добробуту США.
Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року; за цей час, загальна вартість допомоги,
наданої Україні з боку Агентства, склала понад 3 млрд. доларів США. До поточних стратегічних
пріоритетів діяльності USAID в Україні належать зміцнення демократії та механізмів досконалого
врядування, сприяння економічному розвитку та енергетичній безпеці, вдосконалення систем охорони
здоров'я та пом’якшення наслідків конфлікту у східних регіонах.
Для того, щоб отримати додаткову інформацію про діяльність USAID, просимо Вас звертатися до
Відділу зв’язків з громадськістю Місії USAID в Україні за тел. (+38 044) 521-57-53. Також пропонуємо
завітати на наш вебсайт: http://www.usaid.gov/ukraine, або на сторінку у Фейсбук:
https://www.facebook.com/USAIDUkraine.
Програма USAID «Права людини в дії», контактна інформація:
Українська Гельсінська спілка з прав людини
вул. Фролівська, 3/34, Київ, Україна
тел.: +38 044 485 17 92, факс: +38 044 425 99 24
Електронна пошта: t.tsymbrivskyy@helsinki.org.ua
Веб-сайт: http://helsinki.org.ua/
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