
 

 

 

 

1 

   
 

ДАЙДЖЕСТ  
УКРАЇНСЬКОЇ ГЕЛЬСІНСЬКОЇ СПІЛКИ З ПРАВ ЛЮДИНИ (УГСПЛ) 
 

ВИПУСК № 6(48), ПРОГРАМА USAID «ПРАВА ЛЮДИНИ В ДІЇ» 

 
Березень 2019 
 

ЗМІСТ 
 

Реалізовані в рамках Програми USAID заходи 2 

Моніторинг, аналітика та адвокатування прав людини 2 

Стратегічний судовий захист 6 

Безоплатна правова допомога 7 

Просування прав людини та навчання в сфері їх захисту 8 

Головні новини в сфері прав людини 11 

 
  

http://helsinki.org.ua/prohrama-usaid-prava-lyudyny-v-diji/


 

 

 

 

2 

 
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 Підготовлена сумісно з громадськими організаціями «Медійна ініціатива за права людини» та «Euromaidan Press». 
2 Дотичне посилання на Фейсбук. 

https://www.facebook.com/Ugspl/photos/a.180853561962608/2103485306366081/?type=3&theater
https://helsinki.org.ua/articles/rasul-dzhafarov-aktsiji-solidarnosti-z-politychnymy-v-yaznyamy-ne-mozhut-daty-shvydkoho-pozytyvnoho-efektu-ale-bez-nyh-znykaje-bud-yakyj-stymul-borotys/
https://www.facebook.com/Ugspl/posts/2119216841459594?__tn__=-R
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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 

                                                 
3 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. 

https://helsinki.org.ua/articles/ne-zabuti-zhyvi-klyuchovi-stejkholdery-obhovoryly-zakonodavche-vrehulyuvannya-zahystu-zaruchnykiv-polonenyh-ta-uv-yaznenyh-iz-politychnyh-motyviv/
https://www.facebook.com/Ugspl/posts/2094992657215346?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ukraine.in.uk/posts/2614106308606206?__xts__%5b0%5d=68.ARDZC34ZNhDZH5eD3PEN7tzGA7CVYdyKUa93lRlhIKZFHialVQBoI208aa75FqbLg-8ZCQeZJiieeHQVPODDM7BsTlaNSZy_eG-TmLGT42t8r0bhryU0Mbx-EcWUjTOa423ElvXuvvsjIib70ssKMg9DKSOs_siFJlCRNfLJh_VovCMwtpfylsEGTFhsIyo9_ukkoREAuhB9VkAtDTGiCT7b1f2Pgq_5Nd3S11tilXnmykkqTdOC8m3vZmBQirNTEPz__mTE3B-IJ-EkebUgrHSddisnyO-4uPtFU5RIB28_pBElz1pwim_1EQdCE6HEqCPUxfDQSF63ZlR2spEkh6-yuw&__tn__=-R
https://helsinki.org.ua/articles/ukrajina-maje-prosuvaty-peremovnyj-format-schodo-humanitarnoji-sytuatsiji-v-krymu/
http://www.ukrlife.tv/video/politika/popri-politichni-zaiavi-iuridichnii-status-politviazniv-dosi-ne-vregulovano-mariia-tomak?fbclid=IwAR0GAot1gUfqdgsgZV2YvXvzfbzOt3z9jOcU9otKMprZIE9aG3D5OBlBHFg
https://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/ukrayina-ne-shukaye-efektyvnyh-peremovnykiv-u-nas-vse-krutytsya-dovkola-medvedchuka-pravozahysnycya-pro-sytuaciyu-z-ukrayinskymy-politv-yaznyamy?fbclid=IwAR3b4idYrt1RGo8YtIWuj_HBu3Im10OuTFUfkwBbjLl_qmyVun4afR8XVgA
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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.  

                                                 
5 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. 

https://www.facebook.com/kompravlud/photos/a.982561165111734/2398738946827275/?type=3&theater
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2505-19/print1452597033476494
https://helsinki.org.ua/articles/analitychnyj-zvit-uhspl-reabilitatsiya-zhertv-konfliktu-chy-proponuje-derzhava-schos-krim-vstanovlennya-invalidnosti-ta-mylyts/
https://helsinki.org.ua/articles/analitychnyj-zvit-uhspl-reabilitatsiya-zhertv-konfliktu-chy-proponuje-derzhava-schos-krim-vstanovlennya-invalidnosti-ta-mylyts/
https://www.facebook.com/ugsplMariupol/posts/828176407536041?__xts__%5b0%5d=68.ARDy__9FvKNVEfqnPbyOIrubDyPOkZbusiivg5FtFYso1AbtVQN8FxgvEJNiUU0ZRVa8kUEC2KP3LVvuvzUC0-iW4mXfAUb_FIizG7LDRS8Ws6FERg7xpiL8TAsnNMLDncz7wkIy0LFM0ol_V6GMWqNT2Kj5sG25CIIiNpL3t7lf4z3XSBTN_MlJ5KtxXMtLtyqObC1iNCq0H6RyHIs216CVM4XC8kZU1P1JIyhItqv3lHzJSH8smnby2OCQe1lifHMp2nw1mT-utCkxMjkPu99m0f64M2oukbLQSUczIG2HnqKM2GBk_LmFYRe_dHZoTgbaIiNPEUiIzOCJgfu7rA8&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ugsplPOKROVSK/videos/1001763486696538/?__xts__%5b0%5d=68.ARA2dzH59cb88YZ1jxRa8vyngCP_qjI4yKCQms2feDEVFV4SxgR_f1DVfMYXl7u9gBk8JUhbv6RuRoJLJtVGqbJWYD0myD5xTKk01ACrn1w0JVqfIOuLS-JUj-zrV8JgDDOe_0ZO9xzMMaN3rHPjkxwebSn2vFpYBG8FwChPMobatzk95-dXo06IZS68XUOXN4hGaQtWU2j2r2qSVsSYrWX6sqBZgEifjur2W5imB37m3nCTxJoJd_d_yMeCeUr_zLWLKygUuad2Czdfp5wZJ99vF2TAI1sUd0XhEAQPzjG0aJ7ImJs2oX1UVqqDvgcmDmJNMlLLYlNw9428t80dKmPFmg1osBQRtHAPjP3K&__tn__=-R
https://www.facebook.com/UGSPL.Toretsk/posts/2145659549079238?__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=791043737934614&id=184659441906383&__tn__=-R
https://helsinki.org.ua/articles/hto-otrymaje-zahyst-vid-vtraty-zdorov-ya-vnaslidok-konfliktu-analiz-vid-uhspl/
http://childrights.in.ua/Proekt_Alternativnogo_zvtu_pro_dotrimannja_Ukranoju_polozhen_Konvenc_OON_pro_prava_ditini_za_perod_z
https://helsinki.org.ua/articles/zhyttya-pislya-obstriliv-uhspl-zadokumentuvala-vypadky-porushen-prav-u-berdyanskomu-sopinomu-lebedynskomu-hranitnomu/?fbclid=IwAR3fLtteXnwnlZniYj1epP1GxVJ1FWSBfLQ8JX4JfWnt6gNbZ42l9v_jM5w
http://kompravlud.rada.gov.ua/news/main_news/74022.html?fbclid=IwAR25CtMhVdTr_GWyBs8Kf76Q2inNnwVf3un5PSndaP-G6dUgXnHyrNqtdDE
https://www.youtube.com/watch?v=8OEC3HFj2WU&feature=youtu.be&t=607&fbclid=IwAR044TVBBYqv_3n_cvH8K9z0vJ2CtYuzJW5HhicVVvGO_cRNNxqwNSZW71A
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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 

https://helsinki.org.ua/articles/prezentatsiya-zakonoproektu-pro-zasady-derzhavnoji-polityky-zahystu-prav-lyudyny-v-umovah-podolannya-naslidkiv-zbrojnoho-konfliktu/
https://helsinki.org.ua/articles/prezentatsiya-zakonoproektu-pro-zasady-derzhavnoji-polityky-zahystu-prav-lyudyny-v-umovah-podolannya-naslidkiv-zbrojnoho-konfliktu/
https://helsinki.org.ua/articles/partnery-usaid-ob-jednuyut-zusyllya-dlya-zahystu-lyudej-yaki-postrazhdaly-vid-dij-derzhavy-ahresora/
https://helsinki.org.ua/articles/mehanizm-otsinky-zavdanoji-shkody-ta-dopomohy-zhertvam-konfliktu-vyznachatyme-spetsialno-stvorena-robocha-hrupa/
https://www.facebook.com/events/558102038020894/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/558102038020894/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/Ugspl/posts/2108213729226572?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Ugspl/videos/535270173650067/?__xts__%5b0%5d=68.ARCl9GTRLPf-TVA43qlDyheMihyOQ_3KEyqLc3AswhOiqSoD5y45NGdsj7tl4oxcVugIFPv6vuI2uMaAzwTzAPo0xxX21YrcuiKRtMrb-zXfFuxqrHadUnuhw97k5dxxvVQ08sHUeRUIVb8egovbQGyO1xtHRXS6-OEDaZKOU0ZqjuFQIes61_RC3px8eLqLwcDWr6ccwaVA4L1OgnvH64PqvJ8qxbRrP5ui-0IZNPqpIQLVjQen3hJhZyCae_2S7WljVUvZgQEEOeUNrWL5ZYH3bcPf3DaZokEoAKFI-KHaDhq7AhnZZD0fNfVgI_qvESzcUc46Gy-3oZkwC49D8oDbe_FYUU7UUmF-SHWoTY0Ci9ZzD98XU3abEZRuXGyPvY-NV8jk1KtN0tBxa6r--EuXFyhGjIScxsPJpPX4L7WCZgdWmajiiEXGLjnlqyF8xZLsJ1oDZRKnWB-yFrx_nzKL_O79vYR0SVO3pAV68th5ohZREN_jMCwYselotEjJZuOvQR_zPgqkb0LFSaIRcq1IQ7zs_fE5xLWMmM0O93eK-SGwKw-31k-CEfzYAdknpgtA3rkrE8o6BIRiv6XkJVCUONkdoTwc6hDR9A&__tn__=-R
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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). 

                                                 
8 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).  

https://helsinki.org.ua/en/appeals/statement-against-large-scale-crack-down-on-human-rights-activists-and-other-individuals-in-the-occupied-crimea/
https://helsinki.org.ua/appeals/zvernennya-schodo-shyrokomasshtabnoho-nastupu-na-hromadskyh-aktyvistiv-ta-inshyh-osib-v-okupovanomu-krymu/
https://www.facebook.com/Ugspl/posts/2116595685055043?__xts__%5b0%5d=68.ARC9F7h-8FPk8W-75jJUaMIskyCkof7GrkFSzfzQCgmueTIwZdk8sognjf9_iYy5BbQ1QlT7TVOYT9WTvm2DsYiFE1kqfGfgL2PEH5I1E865cJFToNUjioFA0iHSLjoEf2-XoViPihbK2WdU9eIIcYS0u3tmyrr2gCNgHN62CqoKE9oiosS5NEX5Bncv3AOphxWutLGJfJrfTBGNXeDqqwdCSYq4_PCUOiRprRsVa7Qz87I7Uqt4nSE1gPAPVONZ35feprWQ6w2UpZbS-t4eoc2er9ZSyzFOHU5x0Wcg9WSKNDBZSYVVsvv3wq-6XOej_Hi1ni-hQvN8XHkkRDNl7TkJkw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Ugspl/photos/a.180853561962608/2116085391772739/?type=3&theater
https://helsinki.org.ua/articles/sud-vyznav-protypravnym-ta-nechynnym-obmezhennya-schodo-perevezennya-likiv-na-terytoriyu-nepidkontrolnoho-donbasu/
http://khpg.org/en/index.php?id=1552444710
https://helsinki.org.ua/articles/evropejskyj-sud-ukrajina-vidpovidalna-za-nelyudske-povodzhennya-z-kozhnym-vyaznem-dovichnykom-systema-potrebue-reform/
https://helsinki.org.ua/articles/evropejskyj-sud-zobov-yazav-ukrajinu-reformuvaty-systemu-perehlyadu-dovichnoho-uv-yaznennya-eksperty-daly-poyasnennya/
https://uba.ua/ukr/news/6346/
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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. 

 

  

                                                 
10 Додаткове посилання на Фейсбук. 

https://helsinki.org.ua/articles/7-podannya-do-mizhnarodnoho-kryminalnoho-sudu-uhspl-peredala-cherhovi-dokazy-vchynennya-rf-vojennyh-zlochyniv-na-shodi-ukrajiny/
http://helsinki.org.ua/index.php?r=1.3.2
https://www.facebook.com/UGSPL.Toretsk/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F-%D0%A3%D0%93%D0%A1%D0%9F%D0%9B-%D0%BC-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96-175156829504672/?fref=ts
https://www.facebook.com/ugsplPOKROVSK/?fref=ts
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F-%D0%A3%D0%93%D0%A1%D0%9F%D0%9B-%D0%BC-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8-184659441906383/?hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/pravdop.donbas.krym/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
https://helsinki.org.ua/articles/yurysty-uhspl-rozrobyly-rekomendatsiji-schodo-ponovlennya-pensijnyh-vyplat-vpo-ta-meshkantsyam-nepidkontrolnyh-ukrajini-terytorij/
https://www.facebook.com/pgsich/posts/2284074731848871?__xts__%5b0%5d=68.ARCmjwYH52p3XiZH627CgG8ZmgYqi6_KS3CL-iteckEzGSwwB9ZcvkzG6uq1XnQ_JtAInGJ2yP9m9Wwy3CP0V65LLqLZo4wA-p3xOwiZwcsIe22K5vt7RDm1HnOHHB6WsRTYCx5V605Uemln7gcOzSSHVmTmjgKghDWnSrpKKErBnpzBxLL2xzUyJhftgpXIFWc2n-P2vNvywmodiU6Tvx4FQcqMH3PWYBo4_rHVP9h5dqSJhI7Q8MNwaK3pMkUScOMJSG721duh768dpci2EhYtn9ndq-CzxT4sLHKtIMWBYQYWdfFNBKARD5t2ZVe2HTiozVtEFF-KlhtGDSvT8wlVN4je&__tn__=-R
https://hi.dn.ua/narodnaya-novost/pravo-na-otrimannya-invalidnosti-vnaslidok-poranennya
https://www.facebook.com/ugsplMariupol/posts/834594820227533
https://www.facebook.com/Ugspl/posts/2093616204019658?__tn__=-R
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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 2014-
2017 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 Посилання на публікацію у Фейсбуці. 
12 Посилання на публікацію у Фейсбуці. 

https://helsinki.org.ua/articles/yurysty-uhspl-zahystyly-pravo-vnutrishno-peremischenoji-osoby-vzyaty-uchast-u-vyborah/
https://helsinki.org.ua/articles/uhspl-oskarzhyt-dyskryminatsijnu-postanovu-yakoyu-dlya-vpo-pidvyschyly-platu-za-komunalni-posluhy/?fbclid=IwAR0DBCDEAT5JJR4eL2KMxm9WxcV2zm8dXQZOIzBzZ2a-0DCbGn8OL4jk9mk
https://www.facebook.com/Ugspl/posts/2119660868081858?__xts__%5b0%5d=68.ARCxUgkUNlZQH-u49pEd7ZEvYqsHANGybCTEFsExKzU3uvo4myh9VFFmeeXRehHeAr1thoQt2P1ezCR20CVaV-wJ2DeovTdbuusUUUfkEqoPNvDVV5Ul50l4fjNAM-Y-i5Gah7t0Vw-CN9XR3caKPE-R9el9Pt3KBm-gnxGDR9yC1LQAWZdmUviKI-i_4duznrimzPgQpUh4EUhL8DIzwoJG0y94Hyn395ts_t0gv7PnC5IA_DfohBN6GViNHWpBVW31l0RXlh_9xF2unrO3UI-vLzJtv1ClEdINB7UTSRHW_XFUH8LPtUNF795FQpfDzwTk3Vw8S4jQ7VQfn4N6OF1M9Q&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Ugspl/posts/2097675996947012?__xts__%5b0%5d=68.ARCr79e8IbfT8xLLUmtxVfNwMpYSUuTx8l4kdO4WtGEmDhOSxz8JjXgo7IvPPdPlft_WRK2-QFmMlzRlvzhYnW0VTElWQRv-PNFLJDKFo8jzXaVvgJkYPa8Njz7siF0GEulgpLE206uV8RlgWoEUOYvTewQ6MKqs27NnFN2PCzw1Er7SDzOmVTM9eOaoxjSwMUlIPCTEhV7wU5ytQasfvVi2PSbRIfGSyAXZE-gYu2yuF4kRnK8gaZqgXpIMajF6Cx-Y6AKJLHIKvTrp-uo4w8NC6qUP7nxfciGSZpa2CGATXFFPUme0UtThRCA9TFCSom8tlgN3qz4cAdfRG5Va7Zm3Tw&__tn__=-R
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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». 

https://www.facebook.com/118571815342338/posts/512025292663653/
https://www.facebook.com/ugsplPOKROVSK/photos/a.1739439979641313/2276717899246849/?type=3&theater
http://edu.helsinki.org.ua/
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Ugspl/posts/2116554568392488?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Ugspl/posts/2114611731920105?__xts__%5b0%5d=68.ARA-ezStpkE7jMz7fsXZ0rWMyuIH8t4BTE-UeuvuSMMHkKBWC_JijMeLgRfWlcikBomS_8Pzzl_oIS1UdL4IXG-_sBnV1lI69ashEO9CBdF1jIP9UCpXTXOP8vbur_5P5F14JwMKOA-rSlkq_zxwTAmRtoL7KkQcDv8RPmIxLa0Pzr0_z-Fkh6riL2tsrlBJbbVE86iy4q4Ue8vjuuNuiDg_LsGTXPn4aewhYaWneIzILwn0mP7XdipZPo6klCO_AEjkAcuuBwFGgF5WYevLlfaGbamTgzM9hYXN971elhG4KjTatJR3wYYN0_TjsplTwuVJexlI0vW737vYGteKX5f8ZQ&__tn__=-R
http://www.ukrlife.tv/video/politika/obrazovanie-dlia-pereselentsev-iz-kryma-pozhar-pogasili-teper-nuzhno-vosstanavlivat-dom-valentina-potapova
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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 

http://khpg.org/index.php?id=1551634469
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/799287620438696?__tn__=K-R
https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/KBP-Relyhyoznaya-okkupatsyya.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0215+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://khpg.org/en/index.php?id=1552425883&fbclid=IwAR0o3dZP2mhqGlsqGr7L7UidXJeu-TgowuOuk60kw4v4Jo_fQIzJwYrJZU4
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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/ 

http://www.usaid.gov/ukraine
https://www.facebook.com/USAIDUkraine
mailto:t.tsymbrivskyy@helsinki.org.ua
http://helsinki.org.ua/

