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ВСТУП 

Громадський інформаційно-методичний центр «Всесвіт» і Хар-
ківська правозахисна група провели в червні 2005 р. – березні 2006 р. 
моніторинг стану реалізації прав людини та основних свобод у Харко-
ві і Харківській області. Головною метою моніторингу було вивчення 
ситуації із дотриманням прав людини на Харківщині у міжвиборчий 
період, виявлення характерних проблем в області прав людини, їхній 
аналіз та оприлюднення узагальнених фактів, спостереження за діями 
влади щодо дотримання прав громадян, надсилання інформаційних 
запитів і звернень до органів державної влади та місцевого самовря-
дування, установ і організацій та аналіз отриманих відповідей, діалог з 
владою та конкретні пропозиції щодо покращання правової ситуації в 
області, надання консультацій мешканцям Харкова та приїжджим у 
громадській приймальні ХПГ з питань захисту їхніх прав та законних 
інтересів.  

Задля досягнення цілей проекту були використані наступні наступні 
види і джерела інформації:  

1. Статистична інформація щодо громадсько-політичного та соці-
ально-економічного стану регіону; джерела – а) сайти обласної держа-
вної адміністрації та Харківської міської ради і її виконавчого коміте-
ту (ці сайти постійно оновлюються та вміщують багато корисної для 
моніторингу інформації; б) відповіді на інформаційні запити до обла-
сної та районних державних адміністрацій та органів місцевого само-
врядування на місцевому рівні. 

2. Статистична інформація щодо роботи правоохоронних органів; 
джерела – відповіді на інформаційні запити до регіональних органів внут-
рішніх справ, прокуратури, судів, обласних управлінь юстиції та Державної 
судової адміністрації, СБУ. 

3. Інформація про порушення прав людини; джерела – а) регіональні 
друковані засоби масової інформації, зокрема газети «Слобода», «Слобід-
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ський край», «Вечерний Харьков», «Время», «Событие», «Пятница» та інші; 
б) новинні програми регіональних інформаційних агенцій, телеканалів та 
радіо (Харківські відділення Укрінформу, Інтерфаксу, «7-й канал», «Симон», 
АТН, ДТРК); в) Інтернет-сайти з регіональною інформацією (Харківський 
портал, сайт Медіа-групи «Объектив», сайти інформагенцій Status Quo та 
АТН; г) інформація про роботу громадських приймалень правозахисних 
організацій та адвокатів. 

Хід реалізації проекту постійно висвітлювався у матеріалах бюлетеня 
«Права людини» та на сайті www.khpg.org. 

http://www.khpg.org
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І. ПРАВО НА ЗАХИСТ ВІД  КАТУВАНЬ  
ТА ЖОРСТОКОГО  ПОВОДЖЕННЯ 

До набрання чинності 1 вересня 2001 року нового Кримінального 
кодексу в Україні не існувало такого складу злочину, як «катування». Дії, 
яки підпадали під визначення статті 1 Конвенції ООН проти катувань, у 
відповідних випадках могли скласти кримінальне «перевищення влади або 
службових повноважень» чи «примушування давати показання». Навіть у 
найбільш тяжких випадках катувань, ознаки катувань поглиналися обтя-
жуючою ознакою складу «перевищення влади або службових повноважень» 
у частині 2 статті 365 (статті 165 «колишнього» КК), а саме: «насильство, 
застосування зброї або болісні чи такі, що принижують людську гідність 
потерпілого, дії». 

Новим Кримінальним кодексом України відповідальність за кату-
вання передбачена статтею 127. Законом України від 12 січня 2005 року 
№ 2322-IV були внесені зміни до статті 127 Кримінального кодексу. Було 
змінено склад злочину, передбаченого частиною 1 цієї статті, наступним 
чином: 

«Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або 
фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення 
або інших насильницьких дій з метою спонукати потерпілого або іншу 
особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отримати від нього 
або іншої особи інформацію, свідчення або визнання, покарати його за дії, 
які він скоїв або в скоєні яких підозрюється, або залякування його або інших 
осіб...». Стаття була доповнена також частиною 3, яка визначає в якості 
спеціального суб’єкта «працівника правоохоронного органу», та части-
ною 4, що в якості обтяжуючої обставини (кваліфікуючої ознаки) перед-
бачає завдання смерті внаслідок застосування катувань. Частина 3 перед-
бачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі, частина 4 – від 12 до 
15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Ці зміни становлять 
значний крок у імплементації положень Конвенції ООН проти катувань. 
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Крім того, у вересні 2005 р. Україною був підписаний Факультативний 
протокол до Конвенції ООН проти катувань, який передбачає запроваджен-
ня національного превентивного механізму, спрямованого на попередження 
катувань та жорстокого поводження. Проте, на сьогоднішній день Верховна 
Рада ще не ратифікувала цей документ. 

У 2005 році, після перемоги Помаранчевої революції та приходу на 
посаду Міністра внутрішніх справ одного з «польових командирів» Майдану 
Юрія Луценка, що обіцяв проведення широкого та швидкого реформуван-
ня роботи міліції, дійсно, діяльність органів МВС стала більш гласною та 
прозорою. Змінилося багато керівників вищої та середньої ланки управління 
правоохоронних органів, було створено Громадські ради при обласних 
Управліннях МВС, активізувалася робота Центрів громадських зв’язків, 
прес-служб районних УМВС України тощо.  

Наприклад, у Харківські області на початку минулого року колишній 
начальник УМВС України у Харківській області С. Денисюк розгорнув 
широку піар-кампанію щодо припинення практики катувань.  

ОТНЫНЕ МИЛИЦИЯ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ДОПРАШИВАТЬ 
ЗАДЕРЖАННЫХ В ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ – 

ЧТОБЫ НЕ ОБВИНЯЛИ В ПРИМЕНЕНИИ ПЫТОК 

Александр Галух, Александр Лещенко  

Наказы Президента, пообещавшего восстановить в стране «дух и бу-
кву закона», искоренить коррупцию и разобраться с оборотнями в пого-
нах и без них, рьяно взялись выполнять на местах. Ведь Виктор Ющенко 
намерен также проводить общенациональный ежемесячный мониторинг 
деятельности представителей власти и в случае ненадлежащего выполне-
ния обязанностей безжалостно увольнять нерадивых чиновников.  

На днях начальник УМВД Украины в Харьковской области Станис-
лав Денисюк на совещании с подчиненными заявил о решении допускать 
представителей общественности на допросы, чтобы исключить возмож-
ность применения пыток по отношению к задержанным. Впрочем, как 
объяснила «ФАКТАМ» начальник Центра общественных связей УМВД 
Украины в Харьковской области Лариса Волкова, далеко не все желающие 
смогут присутствовать на допросах. Специальные разрешения для свобод-
ного входа в райотделы милиции, в том числе в камеры и кабинеты, где 
проводятся допросы, будут выдаваться юристам Харьковской правозащит-
ной группы.  
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Кроме того, начальник харьковской областной милиции поставил 
перед подчиненными задачу в 15-дневный срок очистить ГАИ и райотделы 
милиции от взяточников, а отделу кадров поручил проверить место работы 
всех близких родственников сотрудников УМВД и уточнить, кто из право-
охранителей занимается предпринимательской деятельностью. «Хотите за-
ниматься бизнесом? Рапорт – и занимайтесь!» – сказал С. Денисюк. Кроме 
того, теперь на взяточников в милицейских погонах можно пожаловаться 
по телефону доверия начальника областного УМВД (8-0572) 70-59-333. 
Горячая линия будет работать круглосуточно. 

(«Факты и комментарии», 12.02.2005) 

Однак, за наявності всіх цих зовнішніх позитивних факторів, що свід-
чать про більшу, в порівнянні з кучмівськими часами, відкритість міліції, 
слід зазначити, що, внутрішні (не для стороннього ока) методи та засоби 
роботи правоохоронних органів, на жаль, часто залишаються старими.  

Так, за даними ХПГ за цей період надходили численні скарги на не-
законні дії та катування з боку правоохоронців, як у Харкові, у районних 
РВВС (Московський, Дзержинський, Комінтернівський, Орджонікідзевсь-
кий) так і в області (Печенізький РВВС). А за повідомленням Начальника 
УГТ при УМВСУ в Харківській області від 23.11.2005 №8/4-3825, наданим 
у відповідь на інформаційний запит ХПГ:  

 
Кількість засуджених працівників ОВС 2003 2004 6 міс. 2005 
За ст. 365 КК (перевищення влади) – 5 7 
За ст. 162 (недоторканість житла, 
незаконне проникнення в житло, обшук) 11 10 16 

 
Ці цифри – лише офіційна «верхівка айсбергу», що характеризує си-

туацію з дотриманням прав людини в органах МВС. Крім того, уявлення 
про стан справ у цій царині дають данні про кількість звернень до Громад-
ської приймальні ХПГ у 2005 році: з 989 звернень, що надійшли від грома-
дян протягом року, 134 (або 13,54%) скаржились на незаконне затримання 
й арешт, катування й жорстоке поводження, відсутність реагування міліції 
на скарги. 

Також багато резонансних справ, пов’язаних з катуванням та жорсто-
ким поводженням, що підчас панують у закладах МВС, ставали доступними 
широкому загалу завдяки їх висвітленню у ЗМІ. 

Наведемо характерні приклади. Багато з цих справ тягнуться ще з кінця 
2004 року. 
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Олександр Балабай, Вадим Кравченко 
(пмт. Печеніги, Харківська обл.) 

26.07.04 р. додому до Олександра Балабая прийшли співробітники 
міліції разом з дільничним інспектором. Вони запропонували йому про-
їхати у відділок міліції для з’ясування обставин вбивства підприємця М., 
пояснив йому, що співробітниками міліції перевіряються всі раніш судимі. 

По дорозі з відділка додому Балабая зупинив незнайомець та попро-
сив показати дорогу. В цей момент до них під’їхав автомобіль. Чоловік, 
який був поруч з Балабаєм, схопив його за руку, з машини вийшов ще 
один чоловік, вдвох вони заштовхали Олександра в машину. В авто йому 
наділи наручники та поліетиленовий пакет на голову та почали бити по 
голові та тулубу, вимагаючи, щось сказати. Ця екзекуція продовжувалась 
більше години. В кабінеті в наручниках та поліетиленовому пакеті він про-
сидів ще кілька годин. Декілька разів його били по голові, вимагаючи мов-
чати. 

В цей же день 26.07.04 р. додому до Кравченка приїхав співробітник 
міліції та сказав, щоб він прийшов до начальника розшуку у відділок. 
В Печенізькому райвідділі у Кравченка взяли пояснення з приводу вбив-
ства М. Після цього його відпустили додому. Коли Кравченко йшов по 
дорозі до нього під’їхала машина, з неї вискочили три чоловіки, схопили 
його та заштовхали до машини. В автомобілі Кравченку наділи наручники 
та поліетиленовий пакет голову, та почали наносити стусани по голові. 
Він спробував з’ясувати, що це за люди, але чоловіки мовчки продовжува-
ли його бити. 

Через деякий час Кравченка випхали з машини, завели до приміщення 
і продовжили бити, не знімаючи пакета з голови. Били ззаду по нирках, 
давили пальцями очі, питаючи про вбивство М. 

Кравченка та Балабая привели в кабінет, де обшукали та відправили 
до камери. 28.07.04 р. їх доправили в Чугуївський райсуд. Перед судом їх 
попередили, що вони повинні сказати судді, що їх затримали за непідко-
рення співробітникам міліції, в іншому випадку на них знову чекатимуть 
побої. Суддя, не розбираючись в справі, виніс вирок – 11 діб ув’язнення. 

Протягом всього затримання Кравченко та Балабай зазнавали побої, 
їм погрожували. Їх примушували написати зізнання в вбивстві підприєм-
ця М. Під час затримання Кравченка та Балабая возили до судмедексперту, 
який написав, що слідів тілесних ушкоджень немає. 

Кравченко пройшов курс лікування в лікарні, а Балабай лікувався у 
невропатолога в Печеніжській ЦРЛ. 
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Ігор Мірошниченко (м. Харків) 

4.12.04 р. зранку Мирошниченка доставили до Московського РВВС, 
де старший лейтенант Юнніков склав протокол про здійснення правопору-
шення. 

Мирошниченко утримувався під вартою в Московському РВВС до 
6.12.04 р. Протокол про його затримання не складався і, фактично, його 
затримання ніде не було зафіксоване у встановленому законом порядку  

В період утримання під вартою Мирошниченка багато разів допиту-
вали у зв’язку з розслідуванням вбивства Юлії Кобзар. В період перебу-
вання в Московському РВВС його жодного разу не годували, не давали 
спати, днем та ніччю періодично виводили до кабінету №17 або в інший 
на другому поверсі, де піддавали довгим та виснажливим тортурам, приму-
шували зізнатись у зґвалтуванні та вбивстві Юлії К. 

Під час допиту йому неодноразово погрожували арештом дружини 
як співучасниці вбивства та спеціально підібраними співкамерниками, які 
його піддадуть сексуальному насильству. 

Нізаютдин Габібуллаєв (м. Харків) 

17.12.04 р. о 10 годині працівники податкової міліції Дзержинського 
району м. Харкова арештували Габібуллаєва на його робочому місті в 
ТОВ «Втормет». Після поверхового обшуку його доправили у відділ по-
даткової міліції Дзержинського району. Через деякий час в кабінет зайшли 
декілька молодиків та почали чинити на Габібулаєва психологічний тиск, 
стверджуючи, що керівники фірми арештовані та у всьому зізнались. 

Пізніше до кімнати увійшов ще один чоловік та почав бити та обража-
ти Габібулаєва. Оперуповноважений спостерігав за побиттям і не перешкод-
жав йому. Під час побиття Габібулаєву погрожували підкинути наркотики 
та сфальсифікувати справу так, що він опиниться у в’язниці, якщо не дасть 
потрібних свідчень. В результаті побиття у Габібулаєва на лобі з’явилась 
гематома, у нього паморочилось у голові та боліли ребра. 

Коли Габібулаєв повертався додому на своїй автомашині, йому стало 
погано: у нього паморочилось у голові, боліли ребра, нудило. Вдома йому 
стало гірше, він викликав швидку допомогу, яка доправила його у лікарню. 
Там Габібулаєва обстежили, знайшли перелом ребра, забиття м’яких тканин 
лобної області. 

20.12.04 р. Габібуллаєв пройшов судово-медичну експертизу, яка за-
фіксувала синець на лобі, різкий біль у лівій половині грудної клітки та 
перелам ребра. 
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В’ячеслав Бєлоусов (м. Харків) 

18.07.2005 р. біля 11-00 Бєлоусов був затриманий працівниками мі-
ліції у себе вдома в гуртожитку та доставлений в Комінтернівський РВ 
ХМУ УМВС України в Харківській області, в якому утримується до сього 
часу. Під час перебування в міліції, за його словами, він 18.07.2005 р. був 
побитий працівниками міліції. Будь-які документи про його затримання 
та перебування в Комінтернівськім РВ в період з 11-00 18.07.05 р. та до 
20-40 годин 19.07.05р. не складались. Офіційно Білоусова було затримано 
слідчим в порядку ст. 115 КПК України тільки 19.07.2005 р. після 20 годи-
ни, що підтверджується протоколом затримання № 001313 від 19.07.2005 р. 

Михайло Франц (м. Харків) 

13.10.2004 р. до квартири, де мешкає Франц, прийшли два співробіт-
ника міліції та попросили його пройти до відділку. Він відмовився, поси-
лаючись на те, що з ним зараз знаходиться п’ятирічна дитина. Але спів-
робітники змусили його поїхати з ними. У відділку Франца звинуватили в 
крадіжці та спробували змусити підписати зізнання. Отримавши відмову, 
міліціонери наділи на нього наручники, положили на підлогу, стали ви-
кручувати йому руки, били руками та ногами по тулубу, ребрам, діяли 
на злом лівої ноги в колінному суглобі, надівали поліетиленовий пакет на 
голову та інше. Під час таких методів Франц неодноразово втрачав свідо-
мість. Зрозумівши реальність загрози того, що не отримавши від нього зі-
знання, міліціонери можуть зробити його інвалідом, він підписав зізнання 
у скоєнні крадіжки, після чого його помістили у камеру для затриманих 
райвідділу. 

В результаті таких методів дізнання з боку співробітників міліції у 
Франца з’явились чисельні тілесні ушкодження, що підтверджується ба-
гатьма медичними документами та результатами рентгенологічних дослід-
жень: закритий перелам ребра, травматичне пошкодження променевого 
та серединного нервів, забиття грудної клітки та лівого плечового суглоба. 

Лідія Марченко (м. Харків) 

16.09.2005 року Марченко була затримана працівниками міліції у 
зв’язку із підозрою у скоєнні злочину. Вона була взята під варту та поміщена 
в СІЗО. На момент поміщення в СІЗО Марченко страждала рядом захворю-
вань: ішемічною хворобою серця , стабільної стенокардією, постінфарктним 
кардіосклерозом, гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом. Ці захво-
рювання загострились під час перебування під вартою. Під час утримання 
в неї відбувся ішемічний інсульт лівої гемісфери мозку. В цей час Мар-
ченко втратила свідомість, впала, вдарилась головою, отримавши черепно-
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мозкову травму та перелам склепіння черепу. У зв’язку з різким погіршен-
ням стану здоров’я до неї неодноразово викликали спеціалізовану бригаду 
швидкої допомоги та її часто поміщали до лікувальних закладів.  

К-ко (м. Харків) 

01.01.05 за викликом «02» його дружини К-ка забрали з квартири 
співробітники карного розшуку та доправили до Орджнікідзевського район-
ного відділу міліції м. Харкова. Там в процесі особистого догляду було 
вилучено суха речовина світло коричневого кольору, яка, за поясненнями 
К-ка, була крихтами тютюну від цигарок, які він носив у кишені. Згодом 
було встановлено, що речовина не є наркотичною, психотропною або пре-
курсором. 

Адвокату К-ко повідомив, що до нього застосовувались тортури та 
побиття, у тому числі його сильно вдарили в ліве око, через що він і під-
писав всі документи звинувачення. Скаржитись судді на незаконні дії 
працівників міліції він не зважився, очікуючи продовження тортур. Суд-
дею було призначено запобіжні заходи у вигляді взяття під варту, і К-ко 
був доправлений до Харківського СІЗО. 

06.05.05 К-ко був доставлений до поліклініки, де лікар встановив ді-
агноз: катаракта та гострий напад глаукоми лівого ока, на підставі чого 
було зроблено висновок, що він потребує постійної підтримуючої терапії 
(очні краплі), а також в оперативному лікування ока. Згодом у спеціалізо-
ваному лікарняному закладі йому був встановлений діагноз: неповна 
ускладнена травматична катаракта, травматичний мідріаз, вторинна термі-
нальна некомпенсована глаукома лівого ока, невралгія тройнічного нерва 
зліва. 

К-ва (м. Харків)  

19.04.05 неповнолітня К-ва була затримана слідчим Дзержинського 
районного відділу міліції м. Харкова за підозрою у замаху на скоєння зло-
чину.  

21.04.05 затримана була доставлена на суд Дзержинського районного 
суду м. Харкова.  

Її батько та мати були позбавлені батьківських прав, вона декілька 
років виховувалась у різних інтернатах. Дівчина мала відхилення в стані 
фізичного та психічного здоров’я , про що свідчать багаточисельні доку-
менті в її медичній картці. У 2000 р. в неї було виявлено туберкульоз, у 
зв’язку з чим вона проходила лікування в медичних стаціонарах, прийма-
ла хіміотерапію, була направлена в санаторії. В 1999 р. у К-ой вперше ви-
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явлено психічну хворобу, через що вона регулярно проходила лікування 
в стаціонарі. Також в неї виявлено захворювання шлунково-кишкового 
тракту  

Незважаючи на це, суддя вибрав запобіжні заходи у вигляді взяття 
під варту не в останню чергу через те, що адміністрація інтернату відмови-
лась взяти її під свій нагляд та подала клопотання про взяття її під варту 
до 30.05.05 р. 

 
Постраждалі все частіше звертаються за захистом своїх прав не тіль-

ки до прокуратури та місцевих судів, почастішали й звернення до Страс-
бурзького суду з прав людини. Саме у 2005 р. Європейський суд з прав 
людини прийняв рішення проти України за скаргою п. Афанасьєва, що бу-
ла підготовлена адвокатом Харківської правозахисної групи Бущенком. 

ИЗБИВАЛИ МЕНТЫ, РАСПЛАЧИВАЕТСЯ ГОСУДАРСТВО 

Пять лет назад в г. Харькове арестовали по подозрению в мошенни-
честве гражданина Афанасьева. Милиционеры в отделении заковали его 
наручниками и заставляли признаться в преступлении, избивая. Не доби-
вшись ничего от упорного гражданина, пришлось правоохранителям от-
пустить его на волю. После этого Афанасьев снял побои в учреждении 
судебно-медицинской экспертизы и подал заявление в суд на неправомер-
ные действия милиционеров. Но, как водится, дело заморозилось.  

Тогда и обратился Афанасьев в поисках правды в Европейский суд. 
Последний, изучив обстоятельства дела, установил, что доказать однозначно 
избиение невозможно. В то же время, совокупность всех обстоятельств 
дает повод для разумного подозрения в том, что Афанасьев был избит 
именно сотрудниками милиции. Евросуд напомнил, что государство обя-
зано заботиться о благосостоянии арестованных. А вот наше государство 
как раз и не дало альтернативного объяснения травмам Афанасьева. Уго-
ловное дело против милиционеров было возбуждено только через год после 
указанных событий, хотя Афанасьев обратился с заявлением сразу же. 
К тому же, до сих пор уголовное расследование по жалобе Афанасьева 
так и не завершено. А посему Европейский суд обязал Украину выплатить 
истцу 6,5 тыс. евро в возмещение нематериального ущерба и 1,5 тыс. евро 
в возмещение затрат. 

(«Вечерние вести», 07.04.2005) 
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Наприкінці року Харків збентежила жахлива новина про загибель 
від рук міліціонерів молодої людини. 

В МИЛИЦИИ ИЗБИТ И ЗАМУЧЕН ПЫТКАМИ 
ДО СМЕРТИ МОЛОДОЙ МУЖЧИНА 

Марина Николаева, Борис Буцевич  

В милиции избит и замучен пытками до смерти молодой мужчина. 
Об этом говорят на Роганском массиве. Вечером седьмого декабря в этом 
районе произошёл инцидент, из-за которого харьковчанин Олег Дунич 
попал в Червонозаводской райотдел. Его обвинили в нападении на мили-
ционеров. Однако после допроса он скончался. Правоохранители утверж-
дают, что к ним он попал уже избитым.  

При вскрытии выяснилось, что умер Олег Дунич от тяжёлой черепно-
мозговой травмы. Также у него были травма грудной клетки, переломы рё-
бер, шеи, ушибы лёгких, травма живота, рвотные массы в горле. Сегодня 
в милиции не подтверждают тот факт, что Дунича могли избить в райотделе. 
По данным правоохранителей, Олег регулярно попадал в неотложку по-
сле драк, и у него уже давно была травма мозга, от которой он, возможно, 
и умер. Но вот все три милиционера, чьи имена фигурируют в инциденте, 
из органов уволены. Неожиданно выяснилось, что они ещё месяц назад по-
желали покинуть ряды правоохранителей.  

По неофициальной же версии погиб Олег Дунич из-за табурета. Об 
этом новостям АТН сообщил один из работников кафе. По его словам, в 
тот вечер отдыхали две компании – милиционеры и гражданские. Олег 
якобы без спросу взял табурет, в то время как правоохранители отошли 
от столика. Из-за этого возник спор, Олег вроде бы действительно достал 
пистолет, – за это молодого мужчину вывели на улицу и стали избивать. 
Очевидцы утверждают, что милиционеров было не трое, а шестеро. АТН 
стало известно, что избиение могла видеть жительница соседнего дома. 
Она пообещала вызвать милицию, но избивавшие сами назвались мили-
ционерами, один из них даже показал удостоверение. После этого Олега 
забрали в Червонозаводской райотдел. Источник АТН в правоохраните-
льных органах сообщает, что там истязания продолжились, к Дуничу бы-
ли применены пытки противогазом. Скорую помощь вызвали только тог-
да, когда Олег был уже при смерти. Насколько обоснованны все эти слу-
хи, сейчас выясняют. Дело контролируют на самом высоком уровне. 

(«Агентство Телевидения Новости») 
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На жаль, наведені вище факти не є поодинокими. Харківський інститут 
соціологічних досліджень наводить моторошні цифри.  

За його даними, «62,4% опитаних із числа осіб, що раніше затриму-
валися міліцією, піддавалися жорстокому поводженню. З них: 44,6% лю-
дині викручували руки, ноги або шию; 32,8% затриманих піддавалися 
побиттю руками й ногами; а 3,8% стверджували, що до них застосовува-
лися катування й жорстокий обіг із застосуванням спеціальних предметів. 
Найбільш часто для надання тиску використовувалися удари ногами й 
кулаками, удари гумовими кийками, приниження з мовчазної згоди інших 
затриманих, тривале застосування наручників, катування з використанням 
протигаза («слоник»), електричного струму або підвішування на металевій 
поперечині («лом»). У ряді інших випадків застосовувався психологічний 
тиск: затриманим загрожували зґвалтуванням, осудом за інші злочини або 
розлукою матері й дитини» («Сегодня», 03.10.2005) 

Але, серед правоохоронних органів, що працюють у Харківської об-
ласті, не тільки міліція вдавалася до протиправних насильницьких дій по 
відношенню до співгромадян. Прикордонники примудрилися «відзначи-
тися» порушенням прав іноземців. 

ПРИКОРДОННИКИ ВИКРАЛИ ПОЛЬСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ 
ДЛЯ ВИКУПУ  

Майдан-ІНФОРМ  

Марек Полковський, громадянин Польщі, має невеликий і цілком ле-
гальний бізнес – оптові поставки свічок. У квітні цього року він з приятелем 
заїхав по справах до селища Покотилівка, що на Харківщині. 

19 квітня два поляки мирно йшли по вулиці селища, як раптом біля 
них зупинилась червона «Лада», звідки вилізло двоє в цивільному. Один 
з них спитав: «Що ви тут робите?». Марек відповів, що вони приїхали з 
Польщі, а зараз ідуть на вокзал. Ніяк не представившись, невідомі нака-
зали полякам сідати в їх машину. Поляки намагалися з’ясувати, з ким во-
ни мають справу, у відповідь невідомі витягли гумові палиці і почали би-
ти їх. Один з невідомих викликав когось по мобільному телефону. Скоро 
до них приїхала вантажівка ще з кількома людьми в цивільному, які при-
єдналися до побиття, а потім кинули ледь живих поляків у кузов та повезли 
невідомо куди – як з’ясувалося пізніше, до селища Козача Лопань. Там 
іноземців утримували близько доби, з’ясовуючи їх статки та вимагаючи 
викупу, і нарешті відпустили за 400 гривень. За цей час один з викрадачів 
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перевдягнувся у військову форму, в якій жертви пізніше впізнали уніфор-
му прикордонника. 

«Перш за все, я звернувся у військову прокуратуру, але мені сказали, 
що ми не праві, а вони праві», – розповідає Марек Полковський. Тоді по-
ляки звернулися до юриста, почали шукати підтримки у громадських ор-
ганізацій. 

Як повідомляє Ярослав Місяць, юрист з організації «Громадський суд 
України», після пікетування Генеральної прокуратури кримінальна спра-
ва по факту викрадення і побиття поляків вже порушена, але з розслідуван-
ням правоохоронні органи навмисно зволікають. Втім, правозахисникам 
вдалося з’ясувати кілька прізвищ людей, які катували громадян Європейсь-
кого Союзу: це представники прикордонних військ та міліції. 

(http://maidan.org.ua/, 01.10.2005) 

Ілюстрацією ганебного порушення прав дитини, є побиття дитини 
що відбулося 8 грудня 2005 р. у харківській гімназії № 152, коли під час 
уроку історії учитель В. Лушницький вдався до застосування фізичної до 
учня 8 класу. Ця подія теж межує з катуванням, оскільки дитина була по-
вністю залежна від так званого «вчителя» й отримала не тільки фізичні, 
але й моральні страждання, бо Лушницький принижував її на очах в одно-
класників. 

ПОБИТТЯ ДИТИНИ У 152-ІЙ ГІМНАЗІЇ М. ХАРКОВА 

Ольга Гончарова, м. Харків 

14 грудня у новинах місцевого телевізійного каналу було показано 
відео, зняте одним з учнів на цифровий фотоапарат. Учитель з 20-ти літ-
нім педагогічним стажем, до виходу в ефір цих кадрів переконливо дово-
див, що вдарити дитину він не міг. Теж саме стверджували і директор шко-
ли, і керівник класу. Журналісти Агентства новин «АТН» провели власне 
розслідування. З’ясувалося, що вчитель Лушницький регулярно карає ді-
тей, застосовуючи фізичну силу. Діти розповіли журналісту АТН не тільки 
про удари вказівкою чи лінійкою, а й рукою по голові, і про удари по ногах, 
животу та нирках.  

Крім того, діти говорять і про неадекватне його поводження стосовно 
дівчат. Декілька років тому такий випадок за заявою матері старшокласни-
ці правоохоронні органи вже розбирали. Тоді справа була закрита через від-
сутність складу злочину.  

http://maidan.org.ua/
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Після того, як репортаж вийшов в ефір, думки педагогів 152-ої гімназії 
різко змінилися. Директор написала заяву про звільнення за власним ба-
жанням, а сам Володимир Лушницький ще в роздумах – чи звільнятися, 
чи ні. Але спочатку В. Лушницький стверджував, що це «происки поли-
тического конкурента». Ну, це справді смішно – бо вплинути на той кон-
тингент, який віддає свій голос за комуністів, ніякими скандалами, а тим 
більш, побиттям дитини, не можна. 

Наступного дня в школі вже працювала комісія райвідділу освіти. 
Представники районного управління освіти визнали – учитель винний і 
буде покараний – звільнений з роботи.  

Є і ще один бік справи – Володимир Лушницький – депутат міської 
Ради Харкова, очолює фракцію комуністів (!?) 

Журналісти мали розмови з учнями цієї гімназії, і всі вони визнава-
ли, що вчитель Володимир Лушницький дійсно дозволяв собі «рукоприк-
ладство». 

Вражає те, що 152-а школа не тільки має статус гімназії, але й спеці-
алізація цієї гімназії – правознавство. В гімназії навчається багато дітей 
суддів, працівників прокуратури, правоохоронних органів. Але батьки не 
тільки не втручалися в ситуацію, але навіть після скандального репортажу 
стали на захист вчителя, збирали підписи під листом на його захист, по-
яснюючи, що в школі добре поставлена виховна робота, діти їздять на 
екскурсії і т. і. Але нікому на думку не впало – а які особливості характеру 
отримують їх діти, яких б’ють, або яких не б’ють, але вони майже кожного 
дня бачать як принижують їх товаришів.  

Чи не з такого «виховання» починаються «дідівщина» в армії, насилля 
у повсякденному житті, катування та жорстоке поводження в міліції? 

Від редакції «ПЛ»: Одночасно з цим конфліктом телебачення пока-
зало ще один сюжет аналогічного змісту. Вже в іншому учбовому закладі – 
ліцеї «Соколятко», в якому навчання коштує 200 гривень на місяць! Вчи-
телька на лобі учениці 1-го класу червоними чорнилами написала «Запо-
лнить дневник». І дитина цілий день так і проходила з цим написом. Але 
в цьому випадку хоча б мати обурилася і поскаржилася в міське управ-
ління освіти та знову таки ж на телебачення. І реакція матері цілком зрозу-
міла та виправдана – вона дійсно захищає свою дитину від свавілля вчителів. 

Вразили пояснення вчительки, яка це зробила. На камеру вона пояс-
нила, що, з її точки зору, нічого екстраординарного не сталося, обличчя 
дитини не постраждало, а напис вчителька взагалі зробила не для дитини, 
а для батьків. 

(Права людини, № 34, 1 – 15 грудня 2005) 
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Протягом 2005 року й Харківська обласна податкова була «скандаль-
но-популярною». 

ХАРКІВСЬКА ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ «НАЇХАЛА» 
НА ЛУГАНСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ 

28 липня у Луганську, в офіс по вулиці Оборонна, 101, увірвалися 
автоматники в компанії людей у цивільному одязі, які назвалися співро-
бітниками податкової міліції Харківської області. Вони показали поста-
нову суду на обшук в офісі ПП «Втормет», виданий Київським районним 
судом м. Харкова. Про це повідомляє інформагентство «Паралель-медіа». 
На момент нападу в офісі завершували переїзд редакції двох ЗМІ – газети 
«Луганчане» та ІА «Паралель-медіа». У результаті дій нападників пост-
раждав неповнолітній Вадим Кондратов, з газети «Луганчане». Юристу 
газети «Луганчане» Олегу Крилову з приводу незаконності проведених 
дій, харківські податківці відповіли, що до протоколу вкралася помилка, 
у змісті помилився суддя, і в цьому немає нічого страшного. Не дивлячись 
на «судову помилку», в офісі був проведений обшук. На місце події при-
бутку дві знімальні бригади телебачення, у тому числі й знімальна група 
Луганської обласної телекомпанії.  

Заступник редактора газети «Луганчане» Валерія Кондратова проко-
ментувала подію, що сталася, для інформагентства Cxіd.іnfo у такий спо-
сіб: «Усе помінялося в країні, але це не стосується, схоже, податкової міліції. 
Помінялися особи, але тактика й дії залишилися ті ж. Міліція допитує не-
повнолітнього без адвоката й педагога, позбавляє його права на дзвінок, не 
випускає людей з офісу, які при цьому не є арештованими».  

Як повідомляють «Паралель-медіа», потерпілі від чергового наїз-
ду податківців звернулися в Ленінський РОВД, де порушили дві кри-
мінальні справи, об’єднані в одне виробництво. Перша – по факту на-
несення тілесних ушкоджень неповнолітньому Кондратову (факт того, 
що тілесні ушкодження дійсно нанесені, вже підтверджений судово-
медичною експертизою). І друга – по факту незаконного проведення 
обшуку й вилучення документів, що не стосуються кримінальної спра-
ви. Також у Київський суд м. Харкова, що видав санкцію на проведення 
цього самого обшуку, були відправлені скарги від групи луганських 
адвокатів.  

(Сxіd-іnfo) 
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ОБЛАСТНАЯ НАЛОГОВАЯ ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ 
СКАНДАЛЬНО-ПОПУЛЯРНОЙ 

Интернет-издание «Обозреватель» утверждает, что во время недавней 
проверки налоговики перепутали адреса, незаконно совершили обыск в 
редакции газеты «Луганчане», избили несовершеннолетнего сотрудника 
газеты. Этот обыск, по данным «Обозревателя», имел прямое отношению 
к делу харьковского «Втормета». Новости АТН неоднократно рассказывали 
об этом деле.  

Руководство «Втормета» этой зимой стало инициаторами нескольких 
пикетов и судебных исков против налоговиков и работников облпрокура-
туры. Предприниматели утверждали, что их подвергали незаконным обыс-
кам, избивали сотрудников. Луганских компаньонов фирмы «Втормет» 
также избивали и пытали в харьковской облпрокуратуре и налоговой ми-
лиции Дзержинского района – так утверждали сами луганские бизнесмены 
Владимир Лосиевский и Дмитрий Довгань. В подтверждение своим словам 
предприниматели представили результаты двух судебно-медицинских 
экспертиз. А этим противоправным действиям, по их словам, предшество-
вали незаконные обыски и похищение бизнесменов из Луганска. В проку-
ратуре и налоговой полностью опровергали эту информацию, утверждая, 
что никакие насильственные методы дознания к бизнесменами не приме-
нялись, а заявления о пытках – не более чем специальная информационная 
кампания, призванная защитить крупных неплательщиков налогов. 

(«Агентство Телевидения Новости», 09.08.2005) 

Справа Лосієвського та Довганя стала відомою на всю Україну ще на 
початку 2005 року, через публікацією Інтернет-агенцією «Оглядач» статті 
відомого журналіста О. Єльцова «Похитить, пытать, «срубить» выкуп». 

ПОХИТИТЬ, ПЫТАТЬ, СРУБИТЬ ВЫКУП 

Похитить, пытать, «срубить» выкуп, – все это суровые будни харьков-
ской налоговой милиции, а также руководства областной прокуратуры и 
их милицейских «подельников». Короче – речь о стойкой ОПГ, которая 
использует служебное положение для «нагибания» не только харьковско-
го, но и днепропетровского и луганского бизнеса. В своей деятельности 
они сполна используют полномочия, которыми их наделило государство 
совсем для других целей. У банды в погонах есть даже собственная «при-
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ватная» тюрьма. Она дислоцируется в помещении Орджоникидзовского 
РОВД Харькова. 

ХРОНИКА БЕСПРЕДЕЛА 

На днях мне довелось общаться с двумя людьми, один из которых не ел 
трое суток, второй – пятеро. На момент нашей встречи с окончания вынуж-
денной голодовки минуло три дня. Они рассказывали о том, что довелось 
пережить, но даже мне, выслушавшем не один десяток историй о ментовс-
ком, прокурорском и прочем беспределе, с трудом верилось в услышанное. 
Но заключения судмедэкспертизы о побоях, заявление в Генпрокуратуру и 
прочие инстанции убеждают: все это действительно происходит в почти 
европейском государстве Украина. 

Рассказывает Дмитрий Довгань, директор луганского ЧП «Спец-
углестрой»: 

– 11 января в 8.30 утра я стоял на автобусной остановке. Ко мне 
подошли двое в гражданской одежде, и, представившись сотрудника-
ми налоговой милиции ГНА Харьковской области, пригласили в про-
куратуру Луганской области на беседу. Меня это очень удивило: ехать 
почти за 500 километров, когда известен мой домашний адрес, адрес 
фирмы, которой руковожу… Но сопротивляться было бессмысленно. 
Я понял, что меня попросту похитили. Едва сев в машину, я узнал, что 
мы отправляемся в Харьков. Мне предъявили постановление о приво-
де – в качестве свидетеля. Назвать это постановлением можно с боль-
шой натяжкой. Бланк без регистрационного номера, без печати, только под-
пись следователя следственной группы прокуратуры Харьковской области 
Игоря Чапичадзе.  

Меня привезли в Харьковскую областную прокуратуру, допросили, 
после чего отвезли в налоговую милицию Дзержинского района. Там за-
вели в кабинете и приковали к креслу. Так я и провел первую ночь после 
похищения. Утром снова был допрос в прокуратуре. От меня требовали 
оговорить себя, признаться в несуществующих фиктивных сделках. Мои 
показания не понравились следователям. Они несколько раз рвали мои 
протоколы, при этом избивая меня. Били по голове. Имен избивавших не 
знаю, но опознать смогу. Затем меня вывели в туалет. Трое сотрудников в 
масках заломили руки, стянули брюки, трусы и приставили провода к ге-
ниталиям. Затем пустили ток. Я кричал, но садисты несколько раз повто-
рили пытку, требуя подписать нужные показания. Я подписал все, что 
сказали.  
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В налоговой милиции меня держали трое суток. За все время дали 
бутерброд и стакан чая. Я просил купить мне еды: с собой были мелкие 
деньги. Менты только смеялись. Все это время меня искали родители. Толь-
ко через два дня разрешили позвонить родным.  

Рассказывает Владимир Лосиевский, директор луганского ЧП «Ги-
пат»: 

12 января около пяти вечера в офис нашей фирмы ворвались автома-
тчики в кампании с людьми в гражданской одежде, которые назвались 
сотрудниками налоговой милиции Харьковской области. Они показали 
постановление суда на обыск в офисе ЧП «Ферромет». Я пытался объяс-
нить, что эта фирма только зарегистрирована на этом юридическом адре-
се, фактически же здесь офис «Гипата». Но мне в совершенно бандитской 
форме приказали подписать постановление об обыске, запретив при этом 
указывать дату.  

Затем налетчики разбрелись по всем кабинетам, где находились раз-
ные фирмы и стали сносить в одну комнату все, что под руку попадалось: 
4 компьютера, 10 коробок с документами, а еще их грузили в пакеты, 
мешки, в сумку. Затем в столе директора ЧП «Полимекс» обнаружили 
15850 гривен. Директора вызвали на работу. Он объяснил, что это его лич-
ные деньги – недавно он разбил свой микроавтобус и собрался его ремон-
тировать. 

Но это никого не интересовало. Деньги изъяли. Я сидел с понятыми 
в одной комнате, «гости» орудовали во всем здании. Обыск длился до ра-
ссвета. Сгрузив добычу в машину, налоговики дали мне на подпись про-
токолы обыска: свой и тот, что должен был остаться у меня. Когда я их 
подписал, на меня надели наручники и забрали оба экземпляра. После 
этого я понял, что можно ожидать чего угодно. И не ошибся.  

Все пять часов дороги до Харькова меня держали в туго стянутых 
наручниках. Просил ослабить – только матерились. В помещении нало-
говой милиции меня держали до шести вечера. Есть не давали, требова-
ли, чтобы написал, что моя фирма фиктивная, а все ее сделки – бестовар-
ные. Били по голове, в живот, надевали на голову полиэтиленовый пакет. В 
пытках участвовали офицеры Чапичадзе, Баранов, Чайка, Белов, Сотко-
вой. Кстати, последний был уволен из милиции после того, как о его из-
девательствах над людьми рассказал в передаче «Без табу» Мыкола Ве-
ресень. А уже через неделю Соткового приняли на службу в налоговую 
милицию.  
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Мне начало казаться, что все это дурной сон. Если меня похитили 
бандиты, то почему они в погонах, чего от меня хотят, для чего требуют 
писать то, чего не было?.. Все прояснилось, когда ко мне один на один 
обратился начальник отдела Дзержинской налоговой милиции Александр 
Локшин. Тот был искренне удивлен: погром на фирме проведен, дирек-
тор похищен. Минули сутки, а меня никто еще не выкупил. Локшин за-
явил прямо: пусть срочно приезжает владелец фирмы (я только ее управ-
ляющий) и везет 100000 гривен. После этого меня обещали отпустить, а 
Диму Довганя – оставить. Кстати, во время избиений я говорил, что это 
им так не сойдет, я буду жаловаться руководству. На что следователь Чапи-
чадзе смеялся мне в глаза: «Да мне каждую неделю в прокуратуре пере-
дают пачку жалоб на меня же! Тебе здесь никто не поможет». 

БРИГАДА 

Чапичадзе знал, что говорил. Действительно, у группы харьковских 
оборотней все схвачено. Это косвенно подтвердил и зампрокурора облас-
ти Владимир Тугобей. Тот самолично появился в налоговой милиции по-
сле избиений Лосиевского. Прочитал протокол допроса, сделал замечание: 
«Плохо работаете, здесь же не за что зацепиться».  

Тугобей со своей командой уверенно чувствует себя на Харьковской 
земле, видимо, имея поддержку сверху. Иначе чем объяснить фразу упо-
мянутого налогового милиционера Локшина: «И не пробуйте жаловаться 
в Киев – не поможет. А если пожалуетесь – 100000 уже не отделаетесь». 
Об этом луганским бизнесменам потом неоднократно повторяли многие 
участники «операции», всякий раз подчеркивая: сто тысяч на боку – и де-
ло в шляпе! 

А в это время родители Довганя искали пропавшего сына, писали за-
явления во все луганские инстанции. Коллеги же Лосиевского пытались 
вырвать его из рук оборотней. В самом начале ему разрешили сделать 
один звонок – дабы было известно: в чьих он руках и куда следует нести 
выкуп.  

Продержав до ночи в налоговой милиции и так и не дождавшись вы-
купа, Лосиевского и Довганя отвезли в Орджоникидзовского РОВД. Там 
объяснили, что первый задержан за бродяжничество, второй – за оказа-
ние сопротивления милиции, после чего их бросили в камеры. Лосиевс-
кий сидел с шестью отпетыми уголовниками, Довгань – в камере, забитой 
наркоманами. Камеры предназначены для кратковременного содержания. 
Им же пришлось провести там двое суток.  
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Адвокат Лосиевского обивал прокурорские пороги с 8 утра до 5 ве-
чера, пытаясь подать жалобу в Харьковскую областную прокуратуру. Жа-
лобу не приняли, а адвокату объяснили, что местонахождение луганских 
бизнесменов не известно. Якобы следователь просто приглашает их днем 
на беседы, а вечером отпускает.  

В действительности похищенных пытали на протяжении нескольких 
суток. Спать в камерах райотдела невозможно: есть узкая скамейка, на 
которой нет места. Спать приходилось на голом бетоне, что имело логич-
ные последствия. Все это время их не кормили.  

Поскольку областная прокуратура категорически отказывалась при-
нимать жалобу от адвоката, пришлось апеллировать в Генпрокуратуру, 
что оказалось проще. Из Киева в Харьков позвонили: люди пропали, вы их 
похитили – вам их и искать. Зампрокурора Харьковской области Тугобей 
был искренне возмущен: это давление на следствие!  

После двух суток содержания в райотделе Лосиевского и Довганя 
решили перевести в местный бомжатник. Объяснили просто: документов 
у вас нет, личность установить не представляется возможным, а посему 
дорога вам – к бомжам. Там лучше: есть, где поспать, хоть кое-как да ко-
рмят. Луганские бизнесмены, находившиеся на грани нервного и физиче-
ского истощения, решили подписать документ, мечтая о сне и пище. Но 
тут в райотделе появился бравый следак Чапичадзе и просто забрал луга-
нчан с собой. Теперь они были полностью в его власти: из райотдела их 
выписали, в бомжатник не принимали. Прокуратура заявляет, что ничего 
не ведает об их нахождении. Не получив отступного, бандиты в погонах 
могли просто убить предпринимателей – и концы в воду. Каково же было 
удивление Лосиевского и Довганя, когда их привезли на автовокзал, дали 
200 гривен и пожелали счастливо добраться до дома.  

Все объяснилось, когда они вернулись домой. Оказывается, уже по-
сле вторичного звонка из Генпрокуратуры в Харьков, похитители не на 
шутку обеспокоились и решили не испытывать судьбу...  

КРИМИНАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
ИЛИ КРИМИНАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ? 

Пример с похищением Лосиевского и Довганя свидетельствует: речь 
идет о стойкой, дерзкой, вооруженной группе вымогателей – наделенных 
не только оружием и группой поддержки из налогового ансамбля «Мас-
ки-шоу», но и властными полномочиями. Кроме того, преступная группа 
состоит из представителей разных ведомств и даже ветвей власти. Судите 



ПРАВО  НА ЗАХИСТ  ВІД  КАТУВАНЬ  ТА ЖОРСТОКОГО  ПОВОДЖЕННЯ  

 23 

сами: луганских коммерсантов задерживали по постановлению суда Чер-
вонозаводского района Харькова, «в плен» бизнесменов брали сотрудни-
ки налоговой милиции Дзержинского района Харькова, незаконно содер-
жали на протяжении двух суток в отделе милиции Орджоникидзовс-
кого района. Промучив людей пять дней, их просто отпустили. Однако! 
Связка прокуратура-милиция-налоговая-суд: вот вам классическая форма 
мафии.  

Безусловно, меня заинтересовала предыстория всего того, что дове-
лось пережить двум луганчанам. Дело в том, что обе фирмы, которыми 
они руководят, занимаются сбором металлолома. Собранный лом постав-
ляют харьковской фирме «Втормет». Эта фирма фигурирует в уголовном 
деле, возбужденном по факту кражи целого тепловоза. Тепловоз исчез 
бесследно, и, по версии харьковских пинкертонов, он якобы был порезан 
и переплавлен – при участии ООО «Втормет». Так ли это – не нам судить, 
и не это есть предмет статьи. Факт то, что сотрудничество луганских фирм 
с харьковским «Вторметом» стало формальным поводом для визита харь-
ковской налоговой милиции в Луганск. Зачем отправлять целый отряд 
людей в погонах на трех легковых автомобилях и одном автобусе в Лу-
ганск за полтысячи верст? Не логичнее ли было обратиться за помощью к 
луганским коллегам? Такое сотрудничество было бы логичным и закон-
ным, если бы речь шла о реальном расследовании, а не желании «срубить 
сотку тысяч», которую вымогали от похищенных. Фактически речь идет 
не о криминальном расследовании, а о криминальном преступлении. И если 
генпрокуратура реально обеспокоена положением дел в своих областных 
подразделениях, а также в подконтрольных правоохранительных ведомст-
вах, то у жалоб Лосиевского и Довганя на имя генпрокурора Пискуна боль-
шая перспектива.  

ХАРЬКОВ – ГОРОД МЕНТОВСКИЙ 

Фраза, вынесенная в подзаголовок – факт неоспоримый, известный 
милиционерам и пенсионерам. А также коммерсантам. Правда, многие 
считают, что лучше иметь дело с бандитами без погон, чем в погонах, по-
скольку фактически в Харькове сегодня орудует правоохранительная брат-
ва – беспредельная, не подчиняющаяся ни законам, ни понятиям. И опи-
санный выше эпизод очевидно не единственный. По некоторым данным, 
на счету харьковской группы оборотней похищение еще нескольких ком-
мерсантов из других регионов. Очевидно, Луганск уже давно находится 



 ПРАВА ЛЮДИНИ  У  ХАРКІВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ  –  2005 

 24 

под их контролем, и по чисто бандитским повадкам они решили расши-
рять сферу криминального влияния. Так, в начале ноября бригада Туго-
бея (следует предположить, что главарем банды, как старший по званию, 
является зампрокурора Харьковской области) похитила трех луганских 
коммерсантов. Тех держали в заточении 12 дней. Арестованным-похищен-
ным, очевидно, не удалось достучаться в Генпрокуратуру, потому их осво-
бодили лишь после выплаты отступного в 150 тысяч. В ином эпизоде фигу-
рировал уже днепропетровский предприниматель. Он просидел прикован-
ным к батарее в течение 20 дней. Откупился за 35 тысяч. Метода сбора 
дани отработана до автоматизма. Вблизи Орджоникидзевского райотдела 
есть пункт обмена валюты. Выкуп несут туда. Обменщик звонит похити-
телям, мол, – деньги принял, после чего людей выпускают на свободу. 

Услышав версию произошедшего из уст потерпевших и познакоми-
вшись с документами, я, естественно, попытался получить информацию 
от противоположной стороны. Но, похоже, мои звонки следователю на-
логовой милиции Игорю Чапичадзе и зампрокурора Харьковской области 
Владимиру Тугобею здорово удивили их наглостью столичной прессы. 
Чапичадзе заявил, что о жалобе своих жертв в Генпрокуратуру он ничего 
не знает. Коль такие жалобы есть – пусть Генпрокуратура и отвечает на 
вопросы прессы. К тому же у него возникли сомнения в том, что с ним раз-
говаривает действительно журналист. Я попытался объяснить, что не тре-
бую раскрывать оперативные тайны и тайны следствия, а всего лишь хочу 
услышать его комментарий по поводу его же методов ведения следствия 
и общения со свидетелями. «Приезжайте к нам – тогда и поговорим», – 
пригласил Чапичадзе. Предоставив налоговому милиционеру возможность 
высказаться в телефонном режиме, я все же отказался от приглашения, 
ибо у меня нет денег на выкуп, я не люблю носить наручники и не практи-
кую многосуточного голодания.  

Еще менее словоохотлив оказался зампрокурора Владимир Тугобей. 
По номеру 8 057 7328495 мне ответил голос, представившийся следовате-
лем Владимиром Евсеевым. Он сказал, что Тугобея нет на месте и поин-
тересовался, кто я и что мне надо от большого прокурорского начальника. 
Пока я излагал свои вопросы, собеседник прервал меня: «А вот и Влади-
мир Георгиевич появился». Затем он, зажав трубку, очевидно, пересказы-
вал услышанное, после чего заявил, что Тугобей общаться не желает и по 
примеру Чапичадзе приглашает меня в Харьков. Нет, уж лучше вы к нам, 
г-н Тугобей. Тем более, не исключено, что такой повод представится: 
есть надежда, что Генпрокуратура всерьез заинтересуется состоянием дел 
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с законностью не только в харьковской прокурорской службе, но и прочих 
правоохранительных органах.  

P.S. «Обозреватель» располагает выводами судмедэкспертизы, 
которые подтверждают изложенные в статье факты о пытках и издева-
тельствах. 

(http://obozrevatel.com/, 22.01.2005) 
Однак, податківці, замість того, щоб вибачитись перед потерпілими, 

вдались до звичного прийому «не виносу сміття з хати», мало того, зверну-
лась з позовом про захист честі й гідності до харківської газети «Пятница», 
що передрукувала матеріал Єльцова з «Оглядача». Судова справа триває і 
по сьогоднішній день. 

Чому ж так відбувається, що правоохоронці – службовці, що повинні 
стояти на охороні прав людини, самі дедалі стають злісними порушни-
ками права? Спробу аналізу «хвороби на ім’я жорстокість», спробували 
дати спільними зусиллями вчені, правозахисники, оперативні працівники 
України. Про це – у наступоному матеріалі. 

УКРАИНСКАЯ МИЛИЦИЯ ИЗБИВАЕТ 
ДО ПОЛУМИЛЛИОНА ГРАЖДАН В ГОД 

Олег Перегон, «Вечерка» 

На днях в Харьковском национальном университете внутренних дел 
презентовали необычную книгу – 210-страничное исследование формата 
А4, посвященное незаконному насилию в милиции. Предисловие издания 
принадлежит перу министра внутренних дел, авторы глав – правоохрани-
тели и правозащитники, ученые и оперативные работники. Содержание 
сенсационно: оказывается, милиция практически ежедневно избивает и ка-
лечит огромное количество наших сограждан. 

Отправляясь на пресс-конференцию в Университет внутренних дел, 
совершенно случайно становлюсь свидетелем сцены на троллейбусной оста-
новке: разнервничавшаяся мамаша увещевает сынишку-шалуна лет эдак 
четырех-пяти, приговаривая: «Вот отдам тебя дяде-милиционеру, он тебя 
так отшлепает, никогда не забудешь!» Видимо, дама даже не подозревает, 
что в ее словах скрыта печальная правда – за несколько метров от остановки 
в здании Харьковского национального университета внутренних дел в тот 
самый момент собирались авторы книги-сенсации «Противозаконное наси-
лие в органах внутренних дел», которые впервые в отечественной истории 

http://obozrevatel.com/
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смогли количественно оценить масштабы жертв «борьбы с преступностью» 
в Украине.  

ИМЯ БОЛЕЗНИ – ЖЕСТОКОСТЬ  

Работа над книгой началась несколько лет назад. Это редкий случай 
взаимодействия милиционеров высшего звена и общественников Харько-
вской правозащитной группы. Средства для исследования и издания кни-
ги напрямую выделила Еврокомиссия – говорят, это первый подобный 
проект в стране. Кроме исключительно теоретических разработок, при 
подготовке книги велись и практические исследования: правозащитники, 
ученые и работники департамента внутренней безопасности МВД созда-
ли мобильные группы, которые, внезапно приезжая в райотделы милиции 
различных областей страны, проверяли, что там делают с задержанными 
гражданами. Результаты оказались шокирующими... За время осуществ-
ления проекта мобильные группы выезжали девять раз. Последние выез-
ды – в Лозовую и Миргород. В ходе внезапных проверок членам групп 
удалось выявить факты противозаконного насилия – побоев, жестокого 
обращения с задержанными, нарушения условий пребывания задержанных 
и многого другого.  

Как рассказал один из участников данной работы, доктор социологи-
ческих наук Василий Соболев, возглавляющий научно-исследовательскую 
лабораторию социальной и психологической работы, в рамках проекта 
было проведено крупномасштабное социологическое исследование, в ходе 
которого на вопросы исследователей ответили более двух тысяч граждан 
Украины и 800 представителей экспертных групп. Социологи сфокусиро-
вались на изучении пяти областей Украины, также были отобраны пред-
ставители всех слоев населения, так что выборку можно считать предста-
вительной для всей страны. Василий Александрович подчеркивает, что у 
преступного насилия со стороны милиционеров есть предпосылки, зало-
женные в самом нашем обществе. Играет свою роль и количество насилия 
на улицах наших городов, и в домах наших сограждан. Ежегодно в стране 
происходит более полутора тысяч умышленных убийств, в стране за годы 
независимости погибло более 850 милиционеров, а в этом году только за 
шесть месяцев были убиты 17 сотрудников милиции. Конечно, атмосфера 
насилия, присутствующая в нашем обществе, не может оправдать «мили-
цейских зверств». Однако ученый считает, что «лечить милицию» необхо-
димо одновременно с «лечением всего общества».  
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Среди причин насилия специалист называет и сохранившееся до сих 
пор отношение к показателю раскрываемости преступлений как к плано-
вому для милиции. С этой тенденцией пытался бороться еще бывший 
министр внутренних дел Александр Билоконь, но увы, тогда дальше слове-
сных деклараций, по словам Василия Соболева, дело не пошло: на первом 
же заседании после объявления об отказе от планов и процентов экс-
министр начал требовать отчеты с процентами. Сейчас милиция вновь 
пытается отказаться от цифр и процентов в пользу людей и их судеб, 
правда, пока что полностью сделать это не может. То есть, до сих пор не-
которые милицейские работники пытаются раскрыть то или иное престу-
пление «любой ценой». Разумеется, цену эту приходится «платить» не им, 
а гражданам, попавшим в их «жернова». Вторая причина – длительная 
изоляция Украины от мирового сообщества. А ведь Европа имеет более 
чем столетний опыт по отстаиванию прав и свобод человека. Конечно, в 
том или ином виде проявления незаконного насилия со стороны блюсти-
телей порядка испытывают жители практически всех стран мира. Но, по-
жалуй, нигде в Европе это явление не проявляется столь нагло, массово и 
жестоко, как у нас, на востоке Украины. Третья причина – профессиона-
льная культура самих правоохранителей. Так что на повестке дня милиции – 
усовершенствование отбора кадров. Пока же органы внутренних дел сами 
отбирают себе будущих сотрудников, сами их учат, сами оценивают их зна-
ния и сами потом жалуются на их профнепригодность.  

Результаты этих трех факторов (да плюс к ним еще десятков других, 
перечисленных в книге, вплоть до влияния на милицию украинских оли-
гархов) – ужасающи. Один из соавторов книги – ректор университета, ге-
нерал-майор милиции Александр Ярмыш подчеркивает, что в правоохра-
нительной работе без определенного насилия не обойтись. Например, при 
задержании преступника или при защите людей от преступных посяга-
тельств. Но милиционеры нередко переходят грань и совершают чрезмер-
ное насилие. К примеру, бойцы «Беркута» на прошедших во всех телено-
востях кадрах недавнего задержания преступников «отличились» тем, что 
задержанного, поваленного на землю и «скрученного», били ногами по 
ребрам, а потом наступили на шею. «Этого не должно быть!», – сказал гене-
рал, отметив, что во всем мире с таким чрезмерным насилием правоохрани-
тели борются, опираясь при этом на поддержку самого общества. Ректор 
одного из крупнейших вузов страны, готовящих офицеров милиции, заявил, 
что в стране необходим контроль общества за правоохранительными ор-
ганами.  
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НАСИЛИЕ В ЦИФРАХ  

Скрупулезная работа социологов выявила страшные цифры, кото-
рые прокомментировала кандидат социологических наук подполков-
ник милиции Юлия Свеженцева. Как отмечают специалисты, насилие 
в милиции – тема закрытая, случаи избиений и пыток чаще всего ос-
таются в тайне, даже сами жертвы предпочитают о них никому не рас-
сказывать. О том, что того или иного человека избили в милиции, уз-
нают лишь члены его семьи, да и то не всегда. В редких случаях об 
этом становится известно одному-двум знакомым, которые предпочи-
тают не делиться этой информацией с кем-то еще. Именно поэтому до 
сих пор насилие в милиции было лишено соответствующих оценок 
как со стороны общества, так и со стороны государства. Единствен-
ным способом изучить это явление был социологический опрос, при-
чем респондентами этого глобального опроса стали как свидетели, так 
и сами задержанные, их родственники и знакомые, а также милицио-
неры, работники МВД, адвокаты, судьи, журналисты и так далее.  

Распространенность насилия в стране шокировала самих ученых: 
семь процентов опрошенных заявили, что испытали лично на себе неза-
конное насилие со стороны милиции. Причем 3% пострадали за послед-
ние 12 месяцев. У каждого десятого в семье или среди близких друзей есть 
человек, который пострадал из-за зверства милиционеров. Участники про-
екта попытались выяснить, в каких ситуациях украинские граждане ста-
новятся жертвами незаконной жестокости правоохранителей. При нахо-
ждении гражданина в следственном изоляторе как обвиняемого 65% состав-
ляет вероятность того, что по отношению к нему будет применено насилие. 
Задержанный в качестве обвиняемого человек имеет 57% вероятности 
ощутить на себе насилие со стороны милиции. При доставке в отделение 
милиции по подозрению в совершении преступления вероятность приме-
нения незаконных методов равняется 36%. Задержание и обыск на улице 
работниками патрульно-постовой службы дает гражданину 31% вероят-
ности избиения или другого проявления незаконного насилия (фактичес-
ки каждый третий гражданин в этой ситуации подвергается незаконному 
насилию!) Вызов в отделение милиции в качестве свидетеля, оказывает-
ся, также таит в себе восьмипроцентную угрозу применения незаконных 
методов. То есть, восемь свидетелей из каждой сотни ощущают на себе все 
«особенности национального правосудия». 
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Проведя опросы, создатели книги с помощью математического мо-
делирования решили установить, сколько же граждан Украины страдают 
от милицейского рукоприкладства. Получилось, что только за последний 
год при задержании и доставке в милицию жертвами жестокого обраще-
ния и истязаний стали 486 тысяч человек. Эту цифру никто не выдает за 
точную – она лишь приблизительно соответствует действительности, од-
нако масштаб проблемы, безусловно, отражает. Причинение побоев и те-
лесных повреждений на себе испытали также около 500 тысяч человек. 
Увечья и тяжкие телесные повреждения получили 56 тысяч человек, мно-
гие из которых стали инвалидами. И все это – только во время задержа-
ния и доставки! А во время проведения расследований 55 тысяч стали 
жертвами побоев и нанесения телесных повреждений. Пытки и изощрен-
ные истязания испытали на себе около 94 тысяч человек. Избиения и 
унижения сокамерниками по указанию работников милиции испытали на 
себе 56 тысяч граждан Украины. Незаконному психическому насилию, 
шантажу подверглись 262 тысячи украинцев, а вот запугивание, угрозы 
(в том числе в отношении близких, родных) испытали около полумилли-
она наших сограждан. 524 тысячи граждан в полной мере ощутили на се-
бе обращение, унижающее человеческое достоинство.  

Большая часть фактов незаконного насилия – это избиения руками и но-
гами. Реже – изощренные истязания и пытки. Совсем редко, по словам пра-
возащитников и милиционеров, насилие имеет сексуальный характер. Одна-
ко, хоть и не часто, такие случаи все же имеют место. На них приходятся до-
ли процента, но отрицать факт их существования участники проекта не 
стали. Причины избиений и унижений – различны. В основном милиционе-
ры либо требуют денег (например, с предпринимателей), либо хотят рассле-
довать то или иное преступление – ведь пытка со времен средневековья ос-
тается самым дешевым способом раскрытия различных дел. Очень редко 
причиной истязаний становятся садистские наклонности того или иного пра-
воохранителя. Сегодня от таких сотрудников милиция старается избавлять-
ся, авторы книги убеждены, что до пенсии такие точно не дорабатывают. 
Бедных бьют чаще, чем богатых, и вообще социальный статус очень сильно 
влияет на вероятность истязаний и унижений в милиции.  

ЛЮДИ ПРОТИВ ПЫТОК, НО «РУКИ НАДО ОТРУБАТЬ»  

Социологи решили выяснить, как же общественность Украины отно-
сится к незаконному милицейскому насилию. Выяснилось, что подавля-
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ющее большинство наших сограждан (61%) знают о том, что в милиции 
задержанных бьют и мучают, и считают эту практику распространенной. 
14% уверены в малой распространенности этого явления, а 25% затруд-
нились с ответом. 52% украинцев считают, что незаконного насилия в ми-
лиции не должно быть, но, с другой стороны, почти половина опрошенных 
граждан заявляет, что данная практика допустима «в отношении опреде-
ленных людей, в экстремальных ситуациях», а 3% вообще уверяют, что 
без пыток и битья работа милиции невозможна. Фактически общество ра-
зделилось пополам в оценке милицейского насилия, но, увы, большая часть 
из той половины, которая против насилия, отвечая на вопрос о том, что 
делать с теми или иными преступниками, высказалась примерно так: «Да 
руки надо рубить, чтоб не воровал!»  

Еще один неожиданный факт: когда людей попросили перечислить 
11 недостатков милиции, насилие заняло восьмое-девятое место, значи-
тельно «отстав» от таких факторов, как волокита, бюрократизм или кор-
рупция. Ученые попытались выяснить, почему наш народ так лояльно 
относится к жестокости правоохранителей. Первой причиной специалис-
ты считают боязнь преступности, которая в нашем обществе, оказывается, 
довольно сильна. То есть, люди готовы простить милиции все что угодно, 
лишь бы она защитила их от бандитов и воров. Вторая причина: люди счи-
тают, что без всех этих незаконных методов милиция не сможет эффек-
тивно противостоять бандитизму (кстати, большинство милиционеров не 
верит, что эту практику удастся искоренить, так как считают ее незаме-
нимой). Еще один феномен – большинство людей уверены, что пытки и 
побои получают люди, которые их «заслужили»: людям удобнее думать, 
что избитый милицией человек «сам напросился». С такими мыслями ле-
гче жить, поэтому большинство прохожих, ставших свидетелями делови-
того пинания блюстителями порядка упавшего в грязь человека, зайдя за 
угол ближайшего дома, убеждают себя, что были свидетелями не преступ-
ления, а борьбы с преступностью.  

Исследователи подчеркивают, что в этом году многое изменилось: 
прежде всего, сами люди больше не хотят безропотно терпеть унижения 
и избиения. Все чаще они начинают добиваться справедливости, обра-
щаться за защитой своих прав в прокуратуру или суды. Увы, как отмеча-
ют правозащитники, прокуратура пока не пошла на контакт с обществен-
ными организациями; больше того, зачастую этот правоохранительный 
орган отказывает в возбуждении уголовного дела в подобных случаях. 
В такой ситуации гражданину необходимо успеть в семидневный срок 
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обжаловать решение прокуратуры в суде, но об этом ведь нужно знать... 
А те, кто знает, все чаще добиваются справедливости, так как суды уже 
не «покрывают» живодеров в погонах. Кстати, судьи во многих случаях 
отказываются рассматривать признания, «выбитые» следователями, да и 
наказывают «палачей» все строже. Увы, из огромного количества случаев 
насилия до суда пока доходят лишь единицы. По всей Украине за этот год 
было возбуждено лишь 17 дел, а по Харьковской области – только четыре.  

ЗЛО ПРОЦЕНТОМ НЕ ИЗМЕРИШЬ  

За каждой цифрой и каждым процентом – конкретные судьбы и боль 
людей. Причем людей не каких-то абстрактных, а обычных, наших, кото-
рым просто не повезло однажды и они встретились с определенным сот-
рудником милиции. Это вовсе не обязательно были виновные в чем-то 
граждане, или бродяги, или рецидивисты. Среди избитых и униженных – 
и примерные семьянины, и трудолюбивые работники, и даже дети (хотя 
авторы книги насилие над детьми в милиции и не изучали). И поэтому 
рассказы людей, с которыми пообщались авторы книги, являются самым 
серьезным обвинением в адрес милиционеров, применяющих в работе 
незаконные методы. Например, воспоминания человека, которого подо-
зревали в убийстве: после задержания его некоторое время пытали, то 
подвешивая на трубу, то зажимая между стульями, то надевая на голову 
полиэтиленовый пакет. Но он не сломался, выдержал. Тогда милиционе-
ры пригласили в кабинет его беременную жену, а в соседней комнате (в 
присутствии задержанного) стали обсуждать, выдержит ли женщина те же 
пытки, что ее муж. Он сразу же признался, причем, виновен ли он на самом 
деле, похоже, никого из правоохранителей даже не волновало...  

Другая история – человека после обыска вывели из дома и посадили в 
машину. Рядом сел человек богатырского телосложения. Стал спрашивать 
об оружии. Разумеется, никакого оружия у гражданина не было, и обыск 
это подтвердил. Но как только задержанный напомнил о результатах обыска, 
милиционер стал бить его в солнечное сплетение, а затем заставлял накло-
нять голову и бил по голове. Скорее всего, милиционер мстил гражданину за 
собственную глупость и недотепство, за собственное убожество и профне-
пригодность. А порой милиционеры сами пытаются скрыть собственные 
преступления. Например, одного харьковчанина сделали инвалидом опера-
тивники, «крышевавшие» публичный дом. Дело в том, что мужчина волно-
вался, так как «заведение» было расположено в коммунальной квартире по 
соседству с ним, и клиенты не давали спокойно жить его семье...  
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А вот, например, рассказ бывшего директора одной из фирм: «Мне 
вменялась неуплата налогов – самое интересное, что за период, когда я не 
был директором. Я пытался потребовать адвоката, но они сказали, что «лу-
чший твой адвокат – это мы». Били руками. Еще били ногами – прыгали 
коленками по туловищу. Я лежал на полу, а по мне прыгали. Еще пакет на-
девали на голову и держали, перекрывая доступ кислорода. То есть, души-
ли. Еще угрожали бить в паховую область. Когда я чувствовал, что меня 
сейчас будут бить, я останавливал их действия, говорил: «Хорошо, я буду 
писать». Потом я писал все, что мне говорили, то есть, когда мне развязы-
вали руки, они сами говорили, что писать. Я потом отказывался, мне опять 
завязывали руки сзади, я снова говорил, что буду писать. Но я писал нераз-
борчиво, и даже не понимал, что пишу, делал ошибки. После этого они на-
брали все на компьютере и заставили меня подписать...» Последствия до-
проса для предпринимателя – сотрясение мозга средней тяжести, ушибы 
почек, растяжения и синяки. Главной целью милиционеров, судя по расс-
казу, приведенному в книге, было запугать, а затем – вымогать деньги.  

Насилие милиция унаследовала еще от царской охранки. С арестан-
тами в нашей стране никто никогда особо не церемонился. В милиции одни 
за другими сменялись начальники и командиры, но на их «высоком» уров-
не информация о зверствах подчиненных словно «растворялась», а жало-
бы с мест чаще всего «исчезали». Новая книга – явное свидетельство того, 
что теперешний министр внутренних дел о зверствах своих подчиненных 
знает: по крайней мере, именно он подписал предисловие издания, а значит, 
наверняка читал его. Хочется надеяться, что ситуация в наших правоох-
ранительных органах после выхода в свет этой книги изменится, причем 
изменится всерьез. Увы, бестселлером издание не станет, его тираж – всего 
тысяча экземпляров. Вот только попали бы эти экземпляры в хорошие 
руки, а то, знаете, одна из самых распространенных пыток – битье Уголов-
ным кодексом по голове.  

Как бы то ни было, пройдет еще не один десяток лет, прежде чем 
мамаши перестанут пугать детей милиционерами... 

(«Вечерний Харьков», № 113, 12.10. 2005) 

ХАРКІВСЬКІ ПРАВОЗАХИСНИКИ ВКАЗУЮТЬ 
НА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У В’ЯЗНИЦЯХ 

Українська Гельсінська спілка з прав людини 

Харківська правозахисна група знову звернула увагу на порушення 
прав людини в українських тюрмах. 
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Про це йдеться в оприлюдненому днями дослідженні, проведеному 
цією організацією. 

Збільшення цього року кількості кримінальних справ, порушених за 
статтею «проти катувань» свідчить не про збільшення таких випадків, а 
про зростання пильності суспільства, заявив голова Харківської правозахис-
ної групи Євген Захаров.  

Він зазначає, що раніше навіть масові порушення прав людини міліці-
єю не викликали опору суспільства, яке було готове терпіти свавілля пра-
воохоронців заради «подолання загрози злочинності». Міліція сама визна-
ла факти жорстокого поводження із затриманими і досліджувала це яви-
ще разом із правозахисниками, сказав Захаров: «По-перше, недостатньо 
однієї політичної волі, яка на сьогодні зросла, але ще не є такою, щоб із цим 
впоратись. По-друге, на жорстокому поводженні із затриманими трима-
ється вся система дізнання та слідства». 

Наразі правозахисники вимагають виконання хоча б трьох прав затри-
маних: права повідомити будь-кого про своє затримання, права на його 
реєстрацію та права на присутність адвоката.  

(http://helsinki.org.ua/,22.12.2005) 

http://helsinki.org.ua/,22.12.2005)
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ІІ. ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ 
НЕДОТОРКАННІСТЬ 

Стаття 5 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних 
свобод гарантує, що «кожен має право на свободу та особисту недоторкан-
ність. Нікого не може бути позбавлено свободи інакше ніж відповідно до 
процедури, встановленої законом... Кожного заарештованого має бути не-
гайно поінформовано зрозумілою для нього мовою про підстави його арешту 
i про будь-яке обвинувачення проти нього. Кожен, кого заарештовано або за-
тримано..., має негайно постати перед суддею чи іншою службовою особою, 
якій закон надає право здійснювати судову владу, i має право на судовий 
розгляд упродовж розумного строку або на звільнення до початку судового 
розгляду. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями явки в судове 
засідання. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або затриман-
ня, має право на судовий розгляд, при якому суд без зволікання встановлює 
законність затримання і приймає рішення про звільнення, якщо затримання є 
незаконним. Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання на пору-
шення положень цієї статті, має захищене позовом право на відшкодування». 

Стаття 29 Конституції України передбачає обов’язковість рішення 
суду для будь-якого позбавлення волі, передбачаючи у ч. 3 затримання 
без ордеру суду як виключення із загального правила «у разі нагальної 
необхідності запобігти злочинові чи його перепинити». Втім, і в такому 
разі обґрунтованість тримання особи під вартою як запобіжний захід 
«протягом 72 годин має бути перевірена судом». Якщо ж протягом 72 го-
дин з моменту затримання затриманій особі не буде вручено вмотивовано-
го рішення суду про тримання під вартою, вона «негайно звільняється». 

Як же насправді виглядають справи з дотриманням цього права у 
Харківській області? Про те, що тут не все гаразд, свідчить інформація 
про звернення до громадської приймальні ХПГ минулого року: 123 особи, 
що перебувають під слідством, їх родичі та свідки зверталися з проханнями 
про захист під час слідства, скаржилися на незаконне затримання та не-
правомірні дії міліції. Це складає 12,44% від усіх звернень до громадської 
приймальні Харківської правозахисної групи протягом 2005 року. 
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2005 рік на Харківщині починався з широко розрекламованої кампанії 
«Чисті руки», міліцейське начальство навіть вчиняло «розгін на місцях». 

«РОЗГІН» НА МІСЦЯХ  

Начальник харківського обласного Управління МВС Станіслав Дени-
сюк останній раз попередив керівників, які ослабили контроль за службовою 
діяльністю підлеглих, а тим, хто особливо «вирізнився», були оголошені 
догани та накази про звільнення. Про факти порушення з боку будь-якого 
з працівників МВС може заявити будь-яка людина, яка повідомила про 
факти зловживання посадовим становищем. Станіслав Денисюк поставив 
завдання в п’ятнадцятиденний термін розпрощатися з працівниками, на 
яких надійшли скарги громадян про неправомірні дії. Для контролю за 
виконанням обов’язків правоохоронців у харківській міліції, крім спеціа-
льних розпоряджень, також розроблені номерні бланки для заяв грома-
дян, які при собі повинен мати будь-який працівник правоохоронних ор-
ганів – від дільничного до членів опергрупи, яка виїжджає на місце при-
годи. Після заповнення документа і його реєстрації у верхньому лівому 
кутку бланка ставиться печатка з датою, часом і прізвищем працівника, 
який прийняв заяву. При цьому громадянин, який написав заяву, має ви-
магати корінець, на якому вказані ті самі дані, що й на печатці. Це ново-
введення, що успішно діє вже півроку, дозволяє контролювати реакцію 
правоохоронців на звернення громадян, адже лише протягом минулого 
року при проведенні перевірок було виявлено більш як 500 випадків, ко-
ли працівники УВС просто не реєстрували заяви громадян, захищаючи 
себе таким чином від «зайвої» роботи. Для усунення практики незакон-
них методів дізнання Станіслав Денисюк пообіцяв видати юристам Харків-
ської правозахисної групи документи, що дозволяють вільно відвідувати 
всі райвідділи міліції, повідомляє Марина Голіна, Харків.  

(«День», № 26, 15.02.2005) 

РАЗГОВОР С МИЛИЦИОНЕРОМ 

Аркадий Генкин 

Начальник управления внутренней безопасности Харьковского област-
ного УМВДУ Константин Маслий: «Любая кампания никогда не приводила 
ни к чему хорошему».  
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Только в прошлом году по материалам нашего управления было во-
збуждено 19 уголовных дел. Большая их часть уже рассмотрена в судах. 
К пяти годам лишения свободы был приговорен следователь из Купянска. 
На такой же срок были осуждены следователь, торговавший наркотиками, 
и бывший сотрудник милиции, принимавший участие в торговле газолином. 
Шесть протоколов о фактах коррупции завершились штрафами и запреще-
нием занимать определенные должности…  

– В распоряжении правоохранительных органов всегда имелось 
много информации о «шалостях» начальников разного уровня. Од-
нако… 

– Неоднократно предпринимались попытки реализовать эту инфор-
мацию, возбуждать уголовные дела… И мы за это сразу же «получали по 
ушам». Бывали и более крупные неприятности. Поверьте мне, многое се-
годня выглядело бы иначе, если бы в свое время был дан законный ход тем 
материалам, которые у нас имелись.  

– Надо полагать, Константин Владимирович, сейчас у вас появи-
лась возможность достать старые материалы из сейфа?  

– Достаем. Они рассматриваются, принимаются во внимание…  
– Следовательно, мы скоро услышим о злоупотреблениях, торговле 

должностями и других позорных вещах, которые, рассказывают, стали 
повседневной практикой в милиции? 

– Ангелов можно встретить только на небесах. И не милиционеры вве-
ли такие безобразия в практику. Все то, о чем вы говорите, стало следствием 
серьезных извращений в общегосударственной политике…  

– И сейчас вы прозрели?  
– Как вы считаете, почему милиция так пассивно вела себя во время 

оранжевой революции?  
– Прагматизм, нежелание вмешиваться… 
– Возможно. А может быть, люди увидели, что им не за что бороть-

ся? И чем быстрее старая власть завалится, тем лучше? Я прекрасно видел 
опасности, которые ждали всех нас в случае победы Виктора Ющенко. 
И предвидел многие весьма экзотические назначения. Мой прогноз про-
должительности всех этих сумбурных событий – четыре месяца. За это вре-
мя можно не только наделать глупостей, но и исправить ситуацию… 

– Уйдут генералы и полковники, на их место придут майоры и 
капитаны… Что изменится, Константин Владимирович?  

– Есть неписаные, но хорошо известные кадровые законы, которые 
действуют при любой власти. Если говорить о милиции, ее подразделе-
ниях… В идеале, они должны быть укомплектованы на треть опытными 
сотрудниками, на треть – «средними», а на оставшуюся треть – молодыми 
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специалистами. Кто-то должен преследовать преступников и сидеть в за-
садах. А кто-то – сидеть в кабинете и анализировать. У нас эта схема дав-
но не работает. Сейчас у нас, в основном, работают сотрудники, имеющие 
стаж работы до 5 лет. А иногда – и того меньше… Судя по первым назна-
чениям в системе МВД, новый министр прислушивается к советам опыт-
ных коллег… 

(«Время», Харків, №20, 22.02.2005) 

Певний поступ спостерігався у тому, що правоохоронці стали, хоча й 
повільно, йти назустріч правозахисникам у їх намаганні забезпечити гро-
мадський контроль за дотриманням прав людини. Так, вже на початку 
року, у Харківській області були створені громадські мобільні групи. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ПОПАВШЕГО В МИЛИЦИЮ ТЕПЕРЬ БУДУТ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Права человека, попавшего в милицию теперь будут контролировать 
общественные мобильные группы, в состав которых входят сотрудники 
Университета внутренних дел и харьковские правозащитники. И хотя ос-
новная задача мобильных групп – это мониторинг ситуации в изоляторах 
временного содержания, протоколы о выявленных нарушениях будут на-
правляться в прокуратуру. 

Мобильные группы созданы для того, чтобы выяснить соблюдаются 
ли в Украине права арестованного человека, насколько законно его заде-
ржание и в каких условиях он содержится. Первые три поездки в Ромны, 
Чутово и Красноград показали, что самое распространенное нарушение, 
когда человека задерживают без ордера, без оснований или по ложным 
основаниям. Кроме того, правозащитники не обнаружили ни одной камеры 
предварительного заключения, условия в которой хотя бы отдаленно на-
поминали человеческие.  

Аркадий Бущенко эксперт Харьковской правозащитной группы. 
«Условия содержания в ИВС не соответствуют тем требованиям, которые 
предъявляются комитетом против пыток, есть некие рекомендации, стан-
дарты, они не соответствуют»  

Александр Ярмыш ректор НУВД «Серьезные нарушения в чем 
еще, что есть люди, которые задержаны за административные нарушения, 
для чего это делается, его держат 10 суток, и собирают доказательства по 
другому делу, «колят» его, а это категорически запрещено».  

Что касается пыток и жестокого отношения к задержанным, то мень-
ше их не стало, зато, как констатируют эксперты, у людей исчез страх пе-
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ред правоохранительными органами и даже в присутствии следователей 
задержанные сообщают о фактах избиения и насилия. Соцопрос, недавно 
проведенный в Украине, показал, что эта проблема по-прежнему стоит 
очень остро, 7 млн. украинцев заявили, что сталкивались с нарушением 
их прав со стороны милиции, а каждый 7-ой во время задержания подвер-
гался пыткам и избиениям. приведшим в итоге к инвалидности. И хотя 
главная задача мобильных групп – это мониторинг ситуации и общест-
венный контроль, протоколы о выявленных нарушениях будут переданы 
в прокуратуру.  

(«Агентство Телевидения Новости», 13.05.2005.) 

Проте, вагомих зрушень у системі роботи правоохоронців так і не 
відбулося. Навіть зміна керівництва Харківського обласного Управління 
МВС не призвела до істотних зрушень, адже міліціонери навчилися гово-
рити по-новому, а працювати продовжували по-старому. Про це свідчить 
відкритий лист міністру внутрішніх справ, що було надіслано співголовою 
ХПГ Євгеном Захаровим. 

ЧИ Є МІЛІЦІЯ З НАРОДОМ? (ВІДКРИТИЙ ЛИСТ МІНІСТРУ ВНУТРІШНІХ 
СПРАВ УКРАЇНИ Ю.В. ЛУЦЕНКУ) 

Вельмишановний Юрію Віталійовичу! 
На початку травня наша організація отримала сім листів з Управлін-

ня МВС України в Харківській області від 12 квітня за №№ 46/810, 46/811, 
46/812, 46/813, 46/814, 46/815, 46/816, підписаних начальником Управління 
І.В. Репешком, копію яких додаємо. В листах повідомлялося про резуль-
тати перевірки інформації, викладеної на сторінках сайту «Майдан», яка 
стосувалася порушень чинного законодавства з боку працівників міліції. 
Перевірка інформації проводилася за Вашим дорученням і жодних пору-
шень з боку працівників органів внутрішніх справ не виявила. 

Результати такої «перевірки» викликають обурення, оскільки щонай-
менше відносно трьох випадків вони повністю не відповідають дійсності. 
Я можу це засвідчити, оскільки особисто брав участь у подіях, про які йшло-
ся на сайті «Майдан». Так, у листі №46/814 стверджується (тут і далі сти-
лістика листів збережена), що «16 листопада 2004 року о 9 годині праців-
никами Ленінського РВ ХМУ УМВСУ в області були зупинені для перевір-
ки документів громадяни Гірман Руслан Валентинович та Власов Антон 
Вікторович, у яких виявлена агітаційна друкована продукція без відповід-
них вихідних даних... Для проведення додаткової перевірки вказані грома-
дяни були доставлені до Ленінського РВ, де пояснили, що агітаційну про-
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дукцію отримали з м Києва та про її зміст проінформовані не були. Після 
з’ясування обставин, громадяни Гірман Р.В. та Власов А.В. були відпуще-
ні, агітаційна продукція не вилучалася. В ході проведення службової пе-
ревірки інформація щодо порушень працівниками Ленінського РВ ХМУ 
УМВСУ в області чинного законодавства не знайшла свого об’єктивного 
підтвердження.» 

Насправді двох активістів «ПОРИ» затримали одразу після отриман-
ня ними посилки в «Автолюксі», примусово посадили в різні машини і 
повезли в Ленінський райвідділ, мовляв, треба дізнатися, чи немає в тій 
посилці чогось кримінального. При цьому у них ще в машинах забрали 
паспорти. Агітаційні матеріали «ПОРИ», які були передані «Автолюк-
сом», – наліпки, листівки, тощо – в райвідділі забрали. Хлопців протрима-
ли приблизно до 16.30 (при цьому протокол затримання не оформлював-
ся), віддали паспорти і відпустили. Проте виявилося, що в паспортах вир-
вана 11-та сторінка – з даними реєстрації. Скарга до прокуратури з цього 
приводу результатів не дала. Отже, порушення з боку працівників органів 
внутрішніх справ таки були – незаконне затримання, незаконне утриму-
вання в райвідділі протягом приблизно п’яти годин та навмисне псування 
паспортів.  

У листах №46/815 та №46/816 стверджується, що проведена перевір-
ка інформації, яка викладена 17.11.2004 на сайті «Майдан», щодо затриман-
ня працівниками міліції 17 листопада учасників студентської акції на 
майдані Свободи м. Харкова. В листі №46/816 сказано: «Під час перевір-
ки встановлено, що 17.11.2004 до органів внутрішніх справ громадяни, 
які проводили масові заходи на площі Свободи м. Харкова не доставлялись, 
за вказаним фактом повідомлення не реєструвались». У листі №46/815 
щодо затримання учасників акції «Смугастий рейс» та їх утримування в 
Дзержинському райвідділі сказано: «Під час перевірки встановлено, що 
17.11.2004 до Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в області громадяни, які 
проводили вказану акцію не доставлялись, за вказаним фактом повідом-
лення не реєструвались». 

Насправді 17 листопада 2004 року приблизно о 12-й годині на май-
дані Свободи було незаконно затримано 9 активістів, які просто роздава-
ли присутнім на майдані людям агітаційні матеріали. Трьох з них, людей 
більш літніх і солідних – відпустили, а 6 молодих активістів «ПОРИ» (5-х 
киян та 1-го харків’янина) доставили до Дзержинського райвідділу. Напе-
редодні, 16 листопада, з групою приїжджих з Києва активістів вже були 
негаразди. Зокрема, двох з них затримали на вул. Пушкінській, коли вони 
роздавали перехожим матеріали «Пори», і доставили до Київського рай-
відділу, а ще 9 активістів не випускали з квартири невідомі молодики мі-
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цної статури в цивільному, які стежили за приїжджими разом з працівни-
ками Київського райвідділу внутрішніх справ (я викликав журналістів, осо-
бисто розмовляв з працівниками міліції, а молодиків в цивільному як вітром 
здуло). Вночі ці молодики ломилися до квартири, а вранці не випускали 
нікого з неї, і «пористи» змогли вийти з квартири тільки під камерами жур-
налістів. Хлопці пішли на площу Свободи, де майже одразу були затримані, 
як тільки дістали свої агітаційні матеріали. Я особисто ввечері їздив до 
Дзержинського райвідділу, спілкувався з начальником Юрієм Миколайо-
вичем Беляніновим, який дозволив мені погодувати хлопців. Шість мо-
лодих людей провели ніч у Дзержинському райвідділі внутрішніх справ, 
а на наступний день відбувся суд, який розглядав протокол про адмініст-
ративне порушення за статтею 185 частина 2 КпАП. Хлопців захищав адво-
кат Володимир Зінченко, якого я запросив для їхнього захисту 17 листопа-
да пізно ввечері. Було заявлене клопотання про виклик працівників внут-
рішніх справ у зв’язку з їхніми незаконними діями: адвокат доводив, що 
підстав для затримання не було. У той же день активісти «Пори» були 
звільнені, а розгляд справи перенесено. Пізніше було ще два судових за-
сідання по цій справі, і 7 грудня винесено остаточне рішення: активісти 
«Пори» були звільнені від адміністративної відповідальності, суд обмежився 
усним зауваженням.  

Цікаво, що на сайті УМВСУ в Харківській області і досі знаходяться 
коротке і більш детальне повідомлення про затримання цих 6-х активістів 
за адресами: 

http://police.kharkov.com/details.php?action=arhiv&arh_date=2004-11-17 
http://police.kharkov.com/details_news.php?action=news&id=1128 
Повідомляється, що «17 ноября текущего года на площади Свободы 

сотрудниками милиции были задержаны шесть молодых людей жители 
города Киева в возрасте от 18 до 20 лет, ...», а докладніше повідомляється 
наступне: 

«17 ноября текущего года на площади Свободы сотрудниками мили-
ции были задержаны шесть молодых людей – жители города Киева в воз-
расте от 18 до 20 лет, которые распространяли агитационную продукцию 
общественной организации «Пора» с содержанием выражающим неува-
жение к гражданам Украины и призывы к осуществлению неповиновения 
к сотрудникам органов внутренних дел. Молодые люди вели себя агрес-
сивно, нецензурно выражались в адрес правоохранителей. При попытки 
их задержать они начали бросаться в драку, оказали неповиновение ми-
лиционерам. Один из юношей упал на проезжую часть дороги под марш-
рутное такси, которое осуществляло посадку пассажиров. Группу моло-
дых людей доставили в Дзержинский РО ХГУ УМВД Украины в Харько-

http://police.kharkov.com/details.php?action=arhiv&arh_date=2004-11-17
http://police.kharkov.com/details_news.php?action=news&id=1128
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вской области, где при осмотре их вещей были обнаружены и изъяты: 
большое количество аэрозольных баллонов с краской оранжевого цвета, 
головные уборы из ткани белого цвета с черными полосами, агитацион-
ная продукция общественной организации «Пора», газовый баллон со 
спецсредством «Терен-4». В настоящее время в отношении правонару-
шителей собран материал по статье 185 Кодекса Украины об администра-
тивных правонарушениях. (Злостное неповиновение законному распоря-
жению работников милиции)». 

Виникає питання: чого варта ця «перевірка»? Звичайно, не викликають 
ніякої довіри результати перевірки й інших випадків. На мою думку, но-
вому керівникові Харківського обласного управління І.В. Репешкові не-
обхідно терміново та ґрунтовно розібратися, як проводилися ці перевірки, 
що їхні результати суперечать навіть інформації про події, вміщеній на 
сайті управління. 

У своїй оцінці перших 100 днів праці МВС у виступі на розширеній 
колегії Ви позитивно оцінили процес деполітизації, декриміналізації та 
очищення складу МВС. Мушу констатувати, що цей висновок стосується 
харківської міліції в кращому випадку лише частково – про що свідчать і 
ці «перевірки», і звільнення Михайла Притули, і результати атестації, яка 
майже закінчилася. ХПГ має багато неперевіреної інформації з різних 
джерел про неправомірні дії працівників органів внутрішніх справ в Хар-
ківській області, але ми утримувалися від її передачі керівництву МВС, 
бо не можемо гарантувати безпеку тим, хто цю інформацію надавав, і не 
маємо можливості самі цю інформацію перевірити. Тепер, коли ми бачи-
мо приклади проведення перевірок такої інформації, ми взагалі не вважаємо 
за потрібне її передавати, оскільки немає впевненості в об’єктивному 
розгляді та перевірці тих даних. 

На мою думку, не зроблено головне. Вкрай бажано було знайти офі-
церів міліції, справжніх фахівців та патріотів (ці якості зазвичай співпа-
дають) і створити з їхньою допомогою нове Управління внутрішньої без-
пеки, якому можна було б довіряти. Необхідно було звільнити тих, хто 
заплямував себе негідними діями, і повернути тих справжніх професіона-
лів, що їх було звільнено раніше. Чому не запропонували повернутися до 
праці, наприклад, підполковнику Юрію Кутепову, який користувався по-
вагою усіх, та генерал-лейтенанту Віталію Музиці (про Музику говорять 
і пишуть багато поганого, але я особисто цьому не вірю, натомість вірю 
власним спостереженням і враженням)?  

Я розумію усю важкість проблеми реформування органів внутрішніх 
справ і хочу наголосити на тому, що для рішення цієї проблеми потрібні 
неабиякі спільні зусилля і міліції, і громадськості. Але складається вра-
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ження, що механізми зворотного зв’язку не встановлені, що в міністерстві і 
на місцях громадськість не чують. І навіть не хочуть чути. Я був би дуже 
радий помилитися в цій оцінці.  

Враховуючи велику суспільну важливість цієї проблеми, надсилаю 
це звернення у формі відкритого листа (що є усталеною практикою взає-
модії правозахисних організацій з державними органами). 

З повагою, 
Євген Захаров,  
співголова ХПГ, голова правління Української Гельсінської спілки з 

прав людини, 
член правління міжнародного товариства «Меморіал». 

(Права людини, №13,1 – 15 травня 2005 р) 

Слід відзначити, що порушені права наші співгромадяни дедалі час-
тіше намагаються захищати у судовому порядку. І це дає свої позитивні 
наслідки. Наведемо два приклади таких справ, де адвокатом виступав ад-
вокат Харківської правозахисної групи Геннадій Токарєв. 

РЕШЕНИЕ СУДА ПРО НЕЗАКОННОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13 мая 2005 г. 
Местный Орджоникидзевский районный суд г. Харькова в составе: 

председательствующего – судьи Клименко А.Н., при секретаре – Валков-
ской Л.Л., с участием: 

прокурора – Ярмак К.Б., защитника – Токарева Г.В., следователя СО – 
Куц Т.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове жалобу 
адвоката Токарева Геннадия Владимировича в интересах подзащитного X. 
на незаконность задержания подозреваемого в совершении преступления, 

УСТАНОВИЛ: 

Органом досудебного следствия Х. обвиняется в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК Украины. 6 мая 2005 г. постановле-
нием Орджоникидзевского районного суда г. Харькова в отношении X. из-
брана мера пресечения в виде содержания его под стражей в СИЗО № 27 
Харьковской области. 

10 мая 2005 г. защитником обвиняемого X. – адвокатом Токаре-
вым Г.В. в суд подана жалоба на незаконность задержания подозреваемого 
в совершении преступления, в которой он просил признать незаконным 
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задержание работниками Орджоникидзевского РО ХГУ УМВД Украины 
в Харьковской области его подзащитного X., ссылаясь на то, что: 

– нормами УПК Украины не предусмотрено полномочие органа доз-
нания или следователя задерживать лицо по подозрению в совершении 
преступления после его совершения без разрешения судьи, и задержание 
следователем его подзащитного по подозрению в совершении преступле-
ния, совершенного задолго до момента задержания, является очевидным 
нарушением ст. 29 Конституции Украины; 

– фактическое задержание X. имело место вечером 1 мая 2005 г. по 
месту его жительства, после чего он непрерывно содержался под стражей 
в течение 120 часов до его доставления в суд около 17 часов 6 мая 2005 г. 
без соблюдения процессуального порядка задержания лица, как в порядке 
производства по делам об административных правонарушениях, так и в 
порядке уголовного производства;  

– в протоколе задержания X. в порядке ст. 115 УПК Украины указано 
не предусмотренное законом основание его задержания. 

Прокурор доводы жалобы считал необоснованными, а саму жалобу 
не подлежащей удовлетворению, и пояснил, что 1 мая 2005 г. Х. был достав-
лен работниками милиции в Орджоникидзевский РО ХГУ УМВД Украины 
в Харьковской области в связи с семейным скандалом, происшедшим по 
месту его жительства. При личном досмотре в карманах одежды Х. было 
обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, в связи с 
чем, в 22 часа 1 мая 2005 г. он был задержан на срок до 3-х суток в порядке 
ст. 263 КоАП Украины как лицо, подозреваемое в хранении наркотических 
средств. 4 мая 2005 г. в НИИЭКЦ при УМВД Украины в Харьковской 
области было получено заключение специалиста о том, что изъятое у Х. 
вещество наркотическим и психотропным средством не является, в связи 
с чем, 4 мая 2005 г. около 20 часов он был освобожден и сразу же задержан 
следователем СО Куц Т.А. в порядке ст. 115 УПК Украины как лицо, подо-
зреваемое в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК 
Украины. 

Следователь СО Орджоникидзевского РО ХГУ УМВД Украины в 
Харьковской области Куц Т.А. также считала жалобу необоснованной и 
пояснила суду, что непосредственно после задержания ею Х. в порядке 
ст. 115 УПК Украины, в 20 часов 10 минут ему были разъяснены все его 
конституционные и процессуальные права, в том числе и право иметь сви-
дание с защитником с момента задержания, о чем были составлены соот-
ветствующие протоколы, после чего он был допрошен в качестве подозре-
ваемого. 
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Обвиняемый X. в судебное заседание доставлен не был в связи с тем, 
что для доставления подследственного из СИЗО № 27 Харьковской обла-
сти необходима подача об этом следователем заявки за трое суток до мо-
мента его доставки, а уведомление о рассмотрении настоящей жалобы бы-
ло получено следователем только 11 мая 2005 г. 

Выслушав заявителя, прокурора, следователя, в производстве которо-
го находится уголовное дело по обвинению X., исследовав материалы дела, 
проверив и оценив собранные доказательства, суд считает, что жалоба обос-
нованна и подлежит удовлетворению. 

Как установлено судом, 1 мая 2005 г. около 16 часов работниками 
Орджоникидзевского РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области, 
выехавшими по вызову по месту жительства X. на семейный скандал, Х. 
был доставлен в дежурную часть Орджоникидзевского РО. В ходе его лич-
ного досмотра в карманах его одежды оперуполномоченным ОУР Орджо-
никидзевского РО Бондаревым было обнаружено и изъято вещество расти-
тельного происхождения, о чем был составлен протокол изъятия. В соот-
ветствии со ст. 263 КоАП Украины 1 мая 2005 г. в 22 часа X. был задержан 
на срок до 3-х суток как лицо, подозреваемое в нарушении правил оборо-
та наркотических средств. Изъятое вещество 3 мая 2005 г. было направле-
но на исследование в НИИЭКЦ при УМВД Украины в Харьковской об-
ласти. Согласно заключению специалиста № 1270 от 4 мая 2005 г. вещест-
во, изъятое у X., наркотическим и психотропным средством не является, в 
связи с чем, 4 мая 2005 г. в 20 часов X., как задержанный в порядке прои-
зводства по делам об административных правонарушениях, был освобо-
жден, но сразу же был задержан следователем СО Орджоникидзевского 
РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области в порядке ст. 115 УПК 
Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 187 УК Украины. Основанием задержания явилось то, что подозре-
ваемый был «застигнут после совершения преступления», мотивом задер-
жания – предупреждение возможности подозреваемого скрыться. 6 мая 
2005 г. около 18 часов постановлением Орджоникидзевского районного 
суда г. Харькова было удовлетворено представление следователя СО Орд-
жоникидзевского РО, и в отношении X. была избрана мера пресечения в 
виде содержания его под стражей. 

Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, осуще-
ствляется следователем в порядке ст. 115 УПК Украины с соблюдением 
требований, предусмотренных ст. 106 УПК Украины. 

В ст. 106 УПК Украины приведен исчерпывающий перечень обстоя-
тельств, которые могут являться основаниями для задержания лица, подо-
зреваемого в совершении преступления. Одним из таких оснований является 
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задержание лица непосредственно после совершения преступления. Сог-
ласно предъявленному X. обвинения он совершил преступление, предусмот-
ренное ч. 3 ст. 187 УК Украины, 12 апреля 2005 г. Задержание X. следовате-
лем в порядке ст. 115 УПК Украины имело место 4 мая 2005 г., что ни при 
каких обстоятельствах не может быть признано задержанием лица непос-
редственно после совершения им преступления. 

Согласно протоколу задержания X. в порядке ст. 115 УПК Украи-
ны, мотивом его задержания явилось то обстоятельство, что Х. может 
скрыться от следствия и суда. Данное обстоятельство не предусмотре-
но ст. 106 УПК Украины в качестве основания для задержания лица, 
подозреваемого в совершении преступления. Каких-либо данных, свиде-
тельствующих о том, что на момент его задержания следователем – 20 
часов 4 мая 2005 г. X. пытался убежать от работников милиции, суду 
не представлено, а, наоборот, в ходе судебного разбирательства было 
установлено, что до этого момента X. уже в течение трех суток содер-
жался в помещении Орджоникидзевского РО в качестве лица, задержан-
ного в порядке производства по делам об административных правонару-
шениях, и, согласно книги регистрации задержанных Орджоникидзевс-
кого РО, фактически 4 мая 2005 г. в 20 часов не освобождался, а сразу 
же был передан следователю СО Куц Т.А. 

При таких обстоятельствах суд считает, что задержание X., подозревае-
мого в совершении преступления, следователем СО Орджоникидзевского 
РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области 4 мая в 20 часов в порядке 
ст. 115 УПК Украины проведено с нарушением требований ст. 106 УПК 
Украины и является незаконным. 

Руководствуясь ст. ст. 106, 115, 165-2 УПК Украины, ст. 29 Конститу-
ции Украины, суд – 

ПОСТАНОВИЛ: 

Жалобу адвоката Токарева Геннадия Владимировича в интересах по-
дзащитного X. на незаконность задержания подозреваемого в совершении 
преступления – удовлетворить. 

Признать задержание 4 мая 2005 г. в 20 часов следователем Следст-
венного отдела Орджоникидзевского РО ХГУ УМВД Украины в Харьковс-
кой области в порядке ст. 115 УПК Украины Х., подозреваемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК Украины, незаконным. 

На постановление может быть подана апелляция в Апелляционный 
суд Харьковской области через районный суд в течение 7 суток. 

Судья: А.Н. Клименко 
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Комментарий ХПГ: В жалобе на незаконность задержания в поряд-
ке ст.115 подозреваемого в совершении преступления были приведены 
такие основания, которые были отражены в постановлении судьи: 

1) нарушение положений ст. 29 Конституции Украины; 
2) задержание подозреваемого по основанию, не предусмотренному 

законом. 
По первому основанию жалобы следует отметить следующее. Ст. 5 

(пункт 1с) Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод допускает лишение свободы в случае законного ареста или задер-
жания лица с тем, чтобы оно предстало перед компетентным судебным 
органом по обоснованному подозрению в совершении правонарушения 
или в случае, когда имеются основания полагать, что необходимо предотв-
ратить совершение им правонарушения или чтобы помешать ему скрыться 
после его совершения.  

Статья 29 Конституции Украины предусматривает больший объем 
гарантий прав человека на свободу и личную неприкосновенность, чем 
ст. 5 Конвенции. Так в ч. 2 ст. 29 КУ сформулировано общее правило 
лишения лица свободы – не иначе как по мотивированному решению суда 
и только на основании и в порядке, установленном законом. Эта норма 
имеет очевидное сходство с правилом, установленным 4-й поправкой к 
Конституции США в части предоставления права на арест лица лишь при 
наличии обоснованного ордера суда. В ч. 3 ст. 29 Конституции Украины 
дано исключение из общего правила: уполномоченному органу предоста-
влено право на содержание лица под стражей в качестве временной меры 
пресечения. Однако, в ч. 3 статьи установлены и необходимые условия 
для применения такой меры посредством указания цели ее применения – 
предотвратить преступление или пресечь его. Тем самым в неявном ви-
де этой нормой Конституции Украины установлены временные пределы 
полномочий органов государства по применению такой меры, – до совер-
шения преступления (при предотвращении преступления) либо в момент 
его совершения (при его пресечении). И хотя в ст. 29 Конституции Украины 
не используется термин «задержание», который применен в статье 106 УПК 
Украины, которая и регулирует задержание подозреваемого в совершении 
преступления, ч. 2 ст. 29 Конституции Украины охватывает все случаи ли-
шения лица свободы, в т.ч. и при задержании подозреваемого. 

Таким образом, Конституция Украины не допускает применения вре-
менной меры пресечения в виде содержания под стражей после совершения 
преступления. В таком случае уполномоченным органам следует руковод-
ствоваться общим правилом (ч. 2 ст. 29 КУ) – обращаться за разрешением 
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суда на задержание лица, находящегося на свободе, и эта процедура урегу-
лирована ч. 4 ст. 165-2 УПК. 

В соответствии со ст. 19 Конституции Украины все государственные 
органы и их должностные лица должны действовать только на основании, 
в пределах полномочий и способами, которые предусмотрены ею и зако-
нами Украины. При чтении текста ч. 1 ст. 106 УПК Украины может пока-
заться, что она предоставляет уполномоченным органам право задержать 
лицо, подозреваемое в совершении преступления, в том числе и после его 
совершения. Однако, поскольку Конституция Украины в силу ее ст. 3 имеет 
высшую юридическую силу, никакой иной нормативный акт не может 
расширить полномочия государственных органов, предусмотренные ею. 
Поэтому все основания для задержания лица, подозреваемого в соверше-
нии преступления, изложенные в ст. 106 УПК, могут применяться лишь при 
соблюдении требований, установленных ч. 3 ст. 29 Конституции Украины, 
т.е. только для предотвращения или пресечения преступления.  

Событие инкриминируемого преступления, вменяемое подозреваемому 
произошло за три недели до его задержания следователем в порядке 
ст. 115 УПК Украины. Таким образом, у следователя не было необходимос-
ти ни предотвращать преступление, ни пресекать его. Из этого следует, что 
следователь, задержав подозреваемого, явно вышел за пределы полномочий, 
предоставленных Конституцией Украины. И хотя такая практика задер-
жания подозреваемых после совершения ими преступления является об-
щепринятой для правоохранительных органов, тем не менее, есть прямое 
нарушение ч. 3 ст. 29 Конституции Украины. Итак, только на основании 
нарушения ч. 3 ст. 29 КУ рассматриваемое судом задержание следует при-
знать незаконным. 

Что касается второго основания жалобы, то ч. 1 ст. 106 УПК Украины 
предусматривает в качестве одного из оснований задержания подозреваемо-
го такое: «когда лицо застигнуто при совершении преступления или не-
посредственно после его совершения». Т.е. эта норма в соответствии с по-
ложением ч. 3 ст. 29 Конституции Украины («предотвратить преступление») 
предоставляет право на задержание подозреваемого в момент совершения 
преступления или в процессе преследования подозреваемого «по горячим 
следам». В протоколе задержания подозреваемого следователем указано, 
что подозреваемый «застигнут после совершения преступления». Разумеет-
ся, понятие «после» никак не охватывается понятием «непосредственно 
после», и как отметил судья в своем постановлении, задержание подозре-
ваемого через три недели после совершения преступления ни при каких 
обстоятельствах не может быть признано задержанием непосредственно 
после совершения преступления. 



 ПРАВА ЛЮДИНИ  У  ХАРКІВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ  –  2005 

 48 

Из содержания ч. 3 статьи 106 УПК, хотя и в косвенном виде, следует, 
что для задержания лица в качестве подозреваемого нужны не только ос-
нования, но и мотивы задержания. В качестве мотива задержания в про-
токоле задержания указано: «может скрыться от следствия и суда». При 
рассмотрении жалобы судья установил, что в деле не имеется данных, 
свидетельствующих в пользу такого вывода следователя. 

В жалобе также ставился вопрос о несоблюдении установленного за-
коном порядка при задержании подозреваемого, поскольку он фактически 
был задержан оперативными работниками за трое суток до момента сос-
тавления протокола задержания в порядке ст. 115 УПК Украины, и, соот-
ветственно, был нарушен установленный Конституцией Украины предель-
ный 72-часовый срок задержания. По этому поводу прокурором был пред-
ставлен целый ряд документов об административном задержании лица по 
подозрению в нарушении правил оборота наркотических средств, а также 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за совершение 
преступлений в сфере оборота наркотических средств, достоверность кото-
рых опровергнуть без предварительного их детального изучения не предста-
влялось возможным. Поэтому задержание в части содержания задержан-
ного под стражей в течение первых трех суток не было признано судьей 
неправомерным.  

Заслуживает внимания ссылка в конце мотивировочной части поста-
новления на статью 29 Конституции Украины, что свидетельствует о при-
знании судом нарушения положений этой статьи. 

 (Права людини, № 14, 16 – 31 травня 2005)  

ЯКЩО ДІВЧИНУ НІКУДИ ДІТИ – ВИХОДИТЬ, 
В СІЗО ЇЙ ДОВЕДЕТЬСЯ СИДІТИ 

Юрій Чумак, м. Харків 

Якщо навколо вітрини надять достатком красивих товарів, а в кише-
нях гуляє вітер, і батьків у тебе немає, а від роду всього14 років, то встає 
закономірне питання: як жити і що робити? Вікторія К. вирішила його для 
себе з легкістю і простотою, властивими юному вікові – брати потрібні 
речі в тих, у кого вони є. Одного разу вона «прихватизувала» мобільний 
телефон, що «погано лежав», а в другий із подружками вирішила злегка 
роздягти жінку, яка, однак, усупереч наполегливим домаганням, супровод-
жуваним стусанами, розставатися з предметами гардероба і прикрасами 
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чомусь не зажадала. На цьому і закінчується історія пригодницька і почина-
ється судова.  

Після їхньої затримки, двом напарницям запобіжним заходом обрали 
підписку про невиїзд, а нашу героїню запроторили до СІЗО. Чому такий 
вибірковий підхід? Виявляється, що Вікторія, на відміну від подруг, є ви-
хованкою 4-го обласного інтернату для дітей, що залишилися без батьків-
ської опіки. Але, очевидно, належним чином виховати її інтернат вже від-
чайдужився і, замість того, щоб відстоювати права підопічної, прийнявся 
відхрещуватися від неї «руками і ногами». Адвокат Токарєв, що співробіт-
ничає з Харківською правозахисною групою, звернувся в Дзержинський 
районний суд м. Харкова зі скаргою на незаконну затримку, але суд вирі-
шив, що в СІЗО Вікторія краще збережеться.  

Дівчину в СІЗО слідство своєю увагою не обділило і за короткий тер-
мін ще одну справу «розкрутило». Не хочеться говорити заповзято, але в 
останні роки в українській слідчій практиці відзначається цікава законо-
мірність: чим більше людина перебуває в СІЗО, тим більше вона йде на 
«сознанку» і, найчастіше, затримані за дрібну крадіжку, «щиросердно зі-
знаються» у цілій низці крадіжок, грабежів, розбоїв... Але, звичайно ж, у 
даному конкретному випадку подібна тенденція аж ніяк не простежується.  

Невгамовний адвокат подав апеляцію, відповідно, в Апеляційний 
суд Харківської області. На минулому тижні суд відбувся. Адвокат просив, 
щоб дівчині замінили запобіжний захід. Своє прохання він мотивував де-
кількома причинами. По-перше, відповідно до протоколу про затримання, 
Вікторію затримали в приміщенні районного відділу УМВС, тобто вона 
туди з’явилася сама, що доводить її бажання співробітничати зі слідством 
(хотіла б сховатися – давно б виїхала за межі Харкова). По-друге, здоров’я 
юної мисливиці за мобільниками явно залишає бажати кращого – вона 
інфікована туберкульозом з 2000 року, спостерігаються негаразди з психі-
кою, через що неодноразово перебувала на лікуванні в 15-й лікарні. Крім 
того, не вівся протокол судового засідання суду першої інстанції, що є по-
рушенням ст. 84 Кримінально-процесуального кодексу.  

І, найголовніше, відповідно до статті 434 того ж кодексу, затримання 
й узяття під варту може застосовуватися до неповнолітнього «лише у ви-
няткових випадках, коли це викликається тяжкістю злочину, у вчиненні 
якого він обвинувачується». За словами адвоката, за крадіжку і грабіж 
навіть у відношенні повнолітніх далеко не завжди застосовують узяття 
під варту, тому для 14-літньої дівчини цей випадок явно не є «винятковим». 
Крім того, вона раніше не суджена і, з огляду на всі наведені аргументи, 
запобіжний захід цілком можна обмежити підпискою про невиїзд.  
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Виховательку з інтернату, що перетворилася в додаткового обвинуват-
ця («дівчинка погана, увесь час тікала, займалася безкоштовною (?!) про-
ституцією, крадіжками, могла «обматюгати» навіть дорослих») адвокат про-
сив відсторонити від представлення інтересів Вікторії. Рідну матір, позбав-
лену батьківських прав, але в якої останнім часом дівчина часто мешкала, 
адвокат клопотав допустити до судового засідання. Суддя Сілін клопотання 
не задовольнив.  

Прокурор, молодий, але явно перспективний, зажадав залишити ко-
лишній запобіжний захід, посилаючись на негативну характеристику Вік-
торії (прямо, як у радянські часи, коли негативна комсомольська характе-
ристика фактично означала для людини «вовчий квиток» у життя) і необ-
хідність судово-медичного обстеження в стаціонарних умовах. До того ж, 
прокурор говорив про те, що, «можливо, вона здійснювала злочини вже 
після тих епізодів, за які була затримана».  

Слідчий повідав присутнім про нелегку долю тих, хто з обов’язку 
служби повинен боротися зі злочинними елементами, а останні, не вияв-
ляючи свідомості, не йдуть їм назустріч. Закінчив своє оповідання про ха-
лепи Вікторії він наступними словами: «Вона обіцяла виправитися, але не 
виконала свою обіцянку. У неї був шанс – вона його не використала».  

Очевидно, суд теж вирішив, що одного шансу людині цілком достат-
ньо і почув вимоги прокурора та слідчого, проігнорувавши доводи адвока-
та, більшу частину апеляції якого суддя, за його ж словами, не зрозумів.  

Саме цікаве, що ледве не половину судового засідання суддя присвя-
тив тому, що доказом від зворотного прищеплював усім присутнім думку 
про неможливість заміни запобіжного заходу для Вікторії, тому що дівчину 
нікуди діти: інтернат від неї практично відмовився, матір батьківських 
прав позбавлена. Тому іншої альтернативи СІЗО просто немає. А, можливо, 
суддя її й не шукав?  

Не хочеться розповсюджуватися щодо правильності або справедливо-
сті прийнятого судом рішення. Авторитет правосуддя незаперечний. Та й 
Вікторія – явно не ангел. Але чомусь дівчину шкода. Подруги, що вчини-
ли «подвиг» разом з нею, чекають його судової оцінки вдома, у колі сім’ї. 
Віка ж, провина якої, до речі, ще не доведена, вже покарана.  

(Права людини, №13, 1 – 15 травня 2005) 

Остання стаття була надрукована на шпальтах газети «Свобода» та 
розміщена на сайті «Оглядач» (www.obozrevatel.com) та набула широкого 
розголосу. Після того неповнолітню затриману було випущено з СІЗО.  

Однак, не кожна ж справа стає набуттям громадськості, і не є норма-
льною ситуація, коли випадки незаконних арештів є непоодинокими, а до-

http://www.obozrevatel.com)


ПРАВО  НА СВОБОДУ  ТА ОСОБИСТУ  НЕДОТОРКАННІСТЬ   

 51 

биватися справедливості приходиться у судах, вдаючись до оприлюднення 
інформації у ЗМІ, привернення уваги Генпрокуратури, центральних органів 
влади тощо. Необхідно, щоб система працювала нормально сама, без по-
стійних стимуляцій з боку небайдужої спільноти. Потрібно, щоб затримання 
людини застосовувалось слідством лише за крайньої необхідності, а не «про 
всяк випадок», як це відбувається ще доволі часто.  

Але, вочевидь, на цьому шляху ще багато перепон. Тому затримані 
вимушені протестувати проти свавілля правоохоронців, іноді навіть у до-
сить дивний спосіб. 

ВЫПРЫГНУЛ ВО ВРЕМЯ ДОПРОСА 

ЧП в Орджоникидзевском районе – из окна райотдела выпрыгнул 
подследственный. Полет с четвертого этажа закончился неожиданно – 
подозреваемый в грабежах остался цел и невредим, он отделался легкими 
ушибами и царапинами. Расследованием причин происшествия сейчас 
занимается районная прокуратура.  

Как рассказали в Орджоникидзевской прокуратуре, харьковчанина, 
задержанного по подозрению в грабежах, доставили в райотдел на допрос. 
А во время беседы со следователями молодой человек высказал несогласие 
с предъявленными обвинениями и в знак протеста покинул кабинет через 
окно.  

Сергей Басов, ст. следователь прокуратуры Орджоникидзевского р-на: 
«На настоящий момент установлено, что со стороны работников ми-

лиции никаких мер физического или психического воздействия к данно-
му лицу не применялось, как он поясняет, почему он совершил этот по-
ступок – это его нежелание находиться в тюрьме» 

Но самоубийства не вышло. Подозреваемый благополучно призем-
лился на клумбу возле райотдела. Отделался лишь легкими ссадинами и 
ушибами. Осмотрев пациента, врачи больницы скорой медицинской по-
мощи на всякий случай оставили его до утра под наблюдением, а сегодня 
уже выписали. Сейчас непокорный подозреваемый находится в изоляторе 
временного содержания. На выяснение всех обстоятельств и деталей проис-
шествия у сотрудников Орджоникидзевской прокуратуры 10 дней – служеб-
ное расследование уже проводится.  

(http://atn.kharkov.ru, 26.10.2005) 

Політичного забарвлення набула минулого року справа колишнього 
губернатора Харківської області Євгена Кушнарьова. 

http://atn.kharkov.ru
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КАРПАЧЕВА: ПРАВА КУШНАРЕВА НАРУШЕНЫ 

Светлана Шекера 

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина Карпаче-
ва заявляет о нарушении прав задержанного экс-председателя Харьковской 
облгосадминистрации Евгения Кушнарева.  

Как сообщили в пресс-службе Уполномоченного ВР, 18 августа в 17.30 
представители Омбудсмена встретились в изоляторе временного содержа-
ния (ИВС) Главного управления МВД Украины в г. Киеве с Евгением Куш-
наревым.  

В течение суток Генеральная прокуратура Украины не сообщала о 
месте пребывания Кушнарева. Об этом не было известно ни семье, ни адво-
кату. Задержанный был лишен права на адвокатскую защиту, чем грубо на-
рушены требования ст. 29 Конституции Украины и ст. 106 Уголовно-про-
цессуального кодекса Украины, убеждена Нина Карпачева.  

Как передает УНИАН, во время указанной встречи Евгений Кушна-
рев написал обращение к Уполномоченному ВР по правам человека, объ-
яснив: несмотря на то, что находился на стационарном лечении в больнице 
№ 8 Харькова, он 17 августа явился по телефонному вызову следователя 
в Генеральную прокуратуру Украины для ознакомления с материалами 
уголовного дела, возбужденного по обвинению в сепаратизме. В Генераль-
ной прокуратуре следователь предъявил ему постановление о возбуждении 
нового уголовного дела и о задержании, лишив возможности встретиться 
с адвокатом. 

После этого Евгений Кушнарев в знак протеста отказался подписывать 
какие-либо документы и объявил голодовку. 

Как заметила Нина Карпачева, на имя генерального прокурора Украи-
ны Святослава Пискуна задержанный сразу написал заявление, в котором 
сообщил, что находится на стационарном лечении в больнице, чувствует 
себя плохо и не согласен с возбуждением уголовного дела, и попросил 
личной встречи с генпрокурором Украины или его заместителем.  

Как выяснили представители Уполномоченного ВР по правам чело-
века, Евгений Кушнарев был перевезен в лечебное заведение для проведе-
ния судебно-медицинского обследования, а впоследствии доставлен в го-
спиталь МВД Украины, где врачи констатировали у него гипертонический 
криз (190/100). 18 августа, после интенсивной терапии с применением трех 
капельниц, с давлением 150/100 он был доставлен в ИВС ГУ МВД Украины 
в городе Киеве. 
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В то же время, как передает ForUm со ссылкой на УНИАН, Лариса 
Цокол, председательствующая в Печерском суде Киева на судебном про-
цессе о мере пресечения для Евгения Кушнарева, не разрешила журнали-
стам присутствовать на заседании. Об этом попросили представители Ге-
нпрокуратуры. Они мотивировали это тем, что во время слушания могут 
быть озвучены материалы досудебного следствия.  

В свою очередь Евгений Кушнарев отметил, что не видит «ни одной 
тайны», которая касалась бы обвинений в его адрес. Но судебное слушание 
проходит в закрытом режиме. 

Возле Печерского суда собралось около 40 сторонников Кушнарева, 
которые держат в руках плакаты возглавляемой Кушнаревым партии «Новая 
демократия» с надписями: «Ты едешь в метро, а Кушнарев за это сидит», 
«Мы боролись за демократию, а получили диктатуру», «2004 год – Кушна-
рев открыл метро, 2005 год – закрыли Кушнарева!» 

(http://news.media-objektiv.com/, 19.08.2005) 

Чи були в діях Кушнарьова ознаки злочину, повинен був встановити 
суд. Проте, так незграбно розпочата справа так і закінчилась нічим. А на-
прикінці року Кушнарьов, Карпачова та Піскун опинилася в одній ком-
панії – у виборчому списку «Партії регіонів» на виборах народних депутатів 
України. І в 2006 р. всі троє стали нардепами. 

http://news.media-objektiv.com/
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ІІІ. ПРАВО  НА СПРАВЕДЛИВИЙ  СУД  

Одним з наріжних каменів системи захисту прав людини є принцип 
верховенства права, основний аспект якого пов’язаний із визначальною 
роллю неупереджених та незалежних судів, що діють в рамках виключно 
правової системи. 

Стаття 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основних 
свобод визначає, що «кожен при вирішенні питання щодо його цивільних 
прав та обов’язків або при встановленні обґрунтованості будь-якого кри-
мінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справед-
ливий i відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним i без-
стороннім судом, встановленим законом». 

Стаття 55 Конституції України зазначає, що «кожному гарантується 
право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. 
Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати 
свої права і свободи від порушень і протиправних посягань». 

Забезпечення цього права в Україні взагалі та в Харківській області, 
зокрема, не завжди втілюється в життя.  

ЗА ХАРЬКОВСКИХ МИЛИЦИОНЕРОВ ЗАПЛАТИТ УКРАИНА 

Светлана Шекера, г. Харьков, МГ «Объектив» 

От побоев до решения Евросуда – пять лет. Два с половиной года 
Афанасьев потратил на «хождения по мукам» украинского правосудия. 
Еще столько же времени заняла переписка со Страсбургским судом и ра-
ссмотрение дела. Алексея Афанасьева избили в марте 2000-го. Сотрудники 
милиции задержали 35-летнего предпринимателя по подозрению в мошен-
ничестве. Как утверждает сам Афанасьев, в Киевском райотделе на него 
надели наручники, а для того, чтобы охотнее признавался, избили. Под 
давлением милиционеров Афанасьев подписал все бумаги. Через три дня 
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на основании этих показаний ему предъявили обвинение, но выпустили 
под подписку о невыезде. Из райотдела Афанасьев попал не домой, а в 
больницу. Врачи зафиксировали многочисленные телесные повреждения: 
синяки, ушибы и травму уха, из-за которой наступила частичная глухота. 
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что дата нанесения побо-
ев совпадает со временем, когда Афанасьев находился в райотделе. Через 
месяц, выйдя из больницы, Афанасьев отправился в прокуратуру. По сло-
вам его адвоката Аркадия Бущенко, подзащитный подал заявление с прось-
бой возбудить уголовное дело, расследовать обстоятельства его избиения 
и наказать виновных работников милиции. В прокуратуре Киевского района 
Харькова Афанасьеву отказали, сославшись на «отсутствие состава пре-
ступления». Однако, как значится в материалах дела, после жалобы Афана-
сьева милиционеров все же вызывали в прокуратуру, чтобы «опросить».  

– Милиционеры, конечно же, говорили, что мы тут ни при чем. Он 
нас оговаривает, потому что он привлекается к уголовной ответственности 
и хочет уйти от наказания, – рассказывает Бущенко.  

Дальше «дело Афанасьева» начало «кружить» от прокурора к проку-
рору, его то открывали, то закрывали. Фактически расследование дела на-
чалось год спустя после инцидента, когда шансов на то, что будут найдены 
какие-то существенные доказательства, почти не оставалось. Были назна-
чены новые экспертизы. Вторая телесных повреждений не обнаружила. 
А третья, которую проводили специалисты Киевского главного бюро судеб-
но-медицинских экспертиз, подтвердила, что побои все-таки были.  

– Все это продолжалось достаточно долгое время, – говорит адвокат. – 
И продолжается до сих пор, потому что у меня нет сведений о том, что 
расследование этого дела завершено и есть какой-то результат или нет ре-
зультата. Во всяком случае, ни у меня, ни у Афанасьева такой информа-
ции нет.  

В Европейский Cуд по правам человека Афанасьев, по его собствен-
ному признанию, обратился «от безнадеги», отчаявшись добиться хотя бы 
судебного рассмотрения дела в Украине. В сентябре 2002 года Алексей и 
его адвокат подали жалобу в Европейский Cуд, с несколькими сотнями до-
кументов в качестве доказательств в придачу.  

В заявлении, отправленном в Страсбург, Афанасьев обвинял Украину 
в нарушении Европейской конвенции о защите прав человека («жестокое 
обращение с человеком, находящимся под стражей, и отсутствие эффектив-
ных способов правовой защиты»). Переписка с Евросудом продолжалась 
два с половиной года. Правозащитники говорят, что для таких дел это вовсе 
не много.  
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В итоге Евросуд признал, что Афанасьева избили в милиции, и при-
судил ему компенсацию – так называемое «справедливое возмещение». 
Если правительство не обжалует решение, Украина в трехмесячный срок 
должна выплатить своему гражданину Алексею Афанасьеву 8 тысяч евро 
(6,5 тысяч компенсации за моральный ущерб и 1,5 тысячи судебных из-
держек). Правозащитники не сомневаются, что деньги эти Афанасьев по-
лучит. Случаев, чтобы государство не выполняло решений Евросуда, в 
Украине еще не было.  

Сам Афанасьев вердиктом страсбургских судей доволен: «Слава бо-
гу, что наказали страну. А там она пусть сама думает, что ей дальше делать. 
Но было бы гораздо лучше, если бы наказали милиционеров. Я больше и 
обращаться никуда не буду, на девяносто процентов уверен, что милиционе-
ров не накажут. А таких случаев, как у меня – масса».  

По словам правоохранителей, решение Европейского Суда на нака-
зание виновных повлиять никак не может. По словам начальника службы 
внутренней безопасности областного УВД Константина Маслия, если 
есть постановление прокурора – отказать в возбуждении уголовного дела, 
никаких собственных расследований его ведомство проводить не может.  

– А заниматься частным сыском я не имею права, – говорит Маслий.  
«Дело Афанасьева» создало прецедент. Впервые суд такого высокого 

уровня фактически признал насилие со стороны сотрудников украинских 
правоохранительных органов. По данным харьковских правозащитников, 
рассмотрения в Евросуде ожидают еще как минимум 40 подобных жалоб.  

(Права людини, № 11, 16 – 30 квітня 2005) 

Серед справ, рішення щодо яких виніс Європейський суд з прав лю-
дини у 2005 році, були й справи по скаргам мешканців Харківської обла-
сті. Крім справи Афанасьєва, всі інші були пов’язані з довготривалою не-
виплатою заборгованості з заробітної платні та неспроможністю україн-
ських судів та Державної виконавчої служби протягом належного строку 
відновити порушене право. Європейський суд визнав, що у справах «Лю-
тих проти України», «Дроботюк проти України», «Крутько проти України», 
«Руденко проти України», «Козарєвська та інші проти України» та «Мі-
рошниченко і Грабовська проти України» було порушено п. 1 ст. 6 Євро-
пейської конвенції з прав людини та основних свобод, що містить норму: 
«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’язків 
(...), має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного 
строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом...» Крім 
того, по справах «Лютих проти України», «Дроботюк проти України» та 
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«Козарєвська та інші проти України» Європейським судом було встанов-
лено порушення ще й статті 13 Конвенції: «Кожен, чиї права і свободи, 
викладені в цій Конвенції, порушуються, має право на ефективний засіб 
правового захисту у відповідному національному органі, навіть якщо таке 
порушення було вчинене особами, що діяли як офіційні особи». Всім за-
значеним особам постановами Європейського суду призначено сплатити 
компенсацію за матеріальну та нематеріальну шкоду. 

Харківські правозахисники також проаналізували ситуацію, яка скла-
лася з доставкою затриманих на судові засідання. Часто зволікання з цим 
ставало на заваді здійсненню громадянами права на справедливий суд та 
права на свободу. 

ГРАФИК ДОСТАВКИ ЗАДЕРЖАННЫХ И ВЗЯТЫХ ПОД СТРАЖУ ЛИЦ 
В РАЙОННЫЕ СУДЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ БАТАЛЬОНОМ 

КОНВОЙНОЙ СЛУЖБЫ МИЛИЦИИ ХГУ УМВД УКРАИНЫ 
В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Начальник Управления 
Министерства Юстиции Украины 
В Харьковской области 
Л.Р.Ковалева 
26.01.2000г 

 Начальник ХГУ УМВД Украины 
в Харьковской обл.. 
Генерал-майор милиции К.В. Маслий 
21.01.2000 

  
п/п Наименование 
районных судов 
 

к-во под-
судимых, 
доставлен-
ных в день 

Наименование 
учреждений 

Дни доставки 
подсудимых 
в учреждения 

1. Дзержинский 
9 15-я псих. больница 

Понедельник 
Среда 
Пятница 

2. Киевский 9 Стрелечанская 
псих.больница Вторник 

3. Коминтерновский 7 ИВС ежедневно 
4. Ленинский 9 Прокуратура г.Харькова по поступлению 

заявок 
5. Московский 9 Прокуратура 

Харьковской области 
по поступлению 
заявок 

6. Октябрьский 5 След.Управление ХГУ по поступлению 
заявок 

7. Орджоникидзевскии 5 След.Управление УМВД по поступлению 
заявок 
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8. Фрунзенский 5 ОВИР (выдворение) по поступлению 
заявок 

9. Червонозаводскии 6     
10. Харьковский 6     
11. 2-я Постоянная 
сессия межобластного 
суда 

по заявке 
суда     

 
1. Доставка подсудимых в районные суды будет производиться ежед-

невно к 10.00 час, по четвергам в дни занятий батальона к 12.00 часам. 
2. Заявки в СИЗО должны поступать за пять дней до начала слушания 

уголовного дела. 
3. Допускается доставка подсудимых в суд сверх установленного ко-

личества подсудимых по согласованию с командованием батальона, с уче-
том условий содержания подсудимых и технической укрепленности судов. 

4. Доставка подсудимых позже 14.00 час. производиться не будет, 
слушание уголовных дел должно прекращаться в 16.00 час. для своевремен-
ной сдачи подсудимых в СИЗО и принятие ими пищи. 

 
Командир ОБКСМ ХГУ УМВД 
Украины в Харьковской области  
Майор милиции С.Ф.Семенов 
20.01.2000 г. 

Начальник УАСМ ХГУ УМВД 
Украины в Харьковской области 
Подполковник милиции Н.И. Цвира  

 
Комментарий ХПГ: График, подписанный командиром отдельного 

батальона конвойной службы милиции (ОБКСМ) Харьковского городского 
управления (ХГУ) УМВД Украины в Харьковской области, утвержден на-
чальником управления Министерства юстиции Украины в Харьковской 
области. С 2003 г. в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве 
Украины» функция организационного обеспечения деятельности судов 
возложена на Государственную судебную администрацию Украины с ее 
территориальными управлениями. Однако, несмотря на то, что у органов 
Министерства юстиции изъята функция организационного обеспечения 
деятельности судов, все перечисленные в графике районные суды г. Харь-
кова продолжают руководствоваться им в своей деятельности. 

До введения этого графика отсутствовали ограничения на количество 
подсудимых, доставляемых в районные суды г. Харькова.  

Примечательно, что для органов прокуратуры и органов внутренних 
дел, которые обслуживаются конвойной службой, лимиты по количеству 
доставляемых подсудимых не установлены. 
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Что касается апелляционного суда (на время введения Графика – об-
ластной суд), конвоирование подсудимых, содержащихся под стражей, не 
регулируется этим графиком. Соответственно, количество подсудимых, 
которое доставляется в апелляционный суд, не лимитировано и определяет-
ся потребностью апелляционного суда на каждый день его работы.  

График, исходя из его содержания, является нормативно-правовым 
актом (НПА) областного уровня и устанавливает правила доставки (конвои-
рования) лиц, содержащихся под стражей, в судебные органы и некоторые 
другие учреждения г. Харькова и Харьковской области. В связи с названием, 
построением и содержанием Графика необходимо отметить следующее.  

1. Во-первых, как следует из имеющихся подписей их начальников, 
это совместный НПА ХГУ УМВД Украины в Харьковской области и управ-
ления Министерства юстиции Украины в Харьковской области. Согласно 
ст. 6 Закона Украины «О местных государственных администрациях» ру-
ководители управлений областных государственных администраций (в 
данном случае – управления юстиции) во исполнение своих полномочий 
издают приказы. И такой приказ должен быть подписан руководителем 
управления облгосадминистрации. Издание же иных актов нормативного 
характера законодательством не предусмотрено. Из графика даже не сле-
дует, в каком статусе на нем наложены подписи начальников вышеуказан-
ных управлений (юстиции и ХГУ). Полномочия же руководителей орга-
нов внутренних дел по изданию нормативных актов, обязательных для ис-
полнения всеми юридическими лицами, их должностными лицами и 
гражданами, действующим законодательством вовсе не предусмотрен. 
Таким образом, вызывает сомнение законность применения Графика даже 
по одному такому «внешнему» признаку, как его ненадлежащее название и 
подписание.  

2. Название документа – «График …» соответствует содержанию то-
лько п. 1 и п. 4 документа.. Пункты 1 и 4 документа накладывают ограни-
чения на продолжительность слушания уголовных дел с участием подсу-
димых, содержащихся под стражей, в течение рабочего дня, п. 2 повторя-
ет норму соответствующей инструкции по конвоированию подсудимых 
(осужденных) по требованию судебных органов, а п.3 – право конвойной 
службы на доставку подсудимых сверх установленного лимита.  

3. Таблица, в которой установлены лимиты по доставке в судебные 
органы лиц, содержащихся под стражей, для каждого суда г. Харькова, 
расположена сразу после названием документа, не отвечает названию до-
кумента, не охвачена нумерацией пунктов документа и по смыслу не от-
носится ни к одному из них. Главным образом именно эта таблица и яв-
ляется инструментом для нарушения права подсудимых, содержащихся 
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под стражей, на судебное разбирательство в течение разумного срока 
(п. 1 ст. 6, п. 3 ст. 5 Европейской конвенции). Дело в том, что предельное 
количество подсудимых, установленное для доставки конвойной служ-
бой в районные суды, в два раза меньше (а в некоторых судах и более) 
штатного количества судей. С учетом того, что в уголовных делах может 
быть несколько подсудимых, такая ситуация приводит к длительным за-
держкам в рассмотрении уголовных дел. С появлением Графика в судах 
стали использоваться так называемые «конвойные» журналы. В этих жу-
рналах судьи делают заявки на доставку подсудимых, учитывая все заяв-
ки, ранее сделанные всеми судьями суда. На каждый день работы суда 
все судьи суммарно могут дать заявку на доставку количества подсудимых, 
не превышающего установленный Графиком лимит для этого суда. Соот-
ветственно судья, председательствующий в судебном заседании, вынуж-
ден назначать дату следующего слушания уголовного дела по обвинению 
подсудимого, содержащегося под стражей, на ближайший день работы 
суда, в котором всеми судьями суда не исчерпан лимит доставки подсуди-
мых, да еще и с учетом количества подсудимых по этому делу, содержа-
щихся под стражей.  

В ч. 2 ст. 257 УПК Украины установлена императивная норма об 
обязанности проводить судебное заседание непрерывно: «Судебное заседа-
ние по каждому уголовному делу происходит непрерывно, кроме време-
ни, назначенного для отдыха». По существу это положение является пра-
вовым обеспечением гарантированного Европейской Конвенцией права 
на судебное разбирательство в течение разумного срока. Из этой нормы 
УПК Украины следует, что если судебное разбирательство по уголовно-
му делу не закончено за один день работы суда, то судья обязан назна-
чить слушание дела на следующий день работы суда. С другой стороны, 
Графиком установлены лимиты на количество подсудимых, которое мо-
жет быть доставлено в суды. Эти лимиты существенно меньше количества 
судей в каждом суде, обслуживаемом конвойной службой, и соответст-
венно, заведомо меньше потребности судов в количестве подсудимых, ко-
торое требуется судам для ежедневной доставки для участия в судебных 
заседаниях, тем более, что это число различно в разные дни работы суда. 
Следовательно, с введением в действие и использованием Графика все судьи 
всех судов, обслуживаемых конвойной службой, лишены возможности 
назначать слушание по незаконченному уголовному делу на следующий 
рабочий день, и вынуждены нарушать требования ч. 2 ст. 257 УПК Украины 
о непрерывности судебного заседания.  

Таким образом, установление в Графике дневных лимитов достав-
ки подсудимых в судебные органы (таблица перед пунктом 1 Графика), 
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заведомо меньших потребностей судов, обслуживаемых конвойной служ-
бой, в доставке подсудимых, содержащихся под стражей, не соответству-
ет положению ч. 2 ст. 257 УПК Украины о непрерывности судебного 
заседания по каждому уголовному делу, накладывая ограничения на реа-
лизацию этого положения закона. Одновременно применение Графика при-
водит к нарушению п. 1 ст. 6 и п. 3 ст. 5 Европейской конвенции. 

Практически заявки на доставку подсудимых, с учетом установленного 
лимита, сделаны судьями в журналах доставки подсудимых в большинстве 
судов на длительный период времени вперед. Соответственно, ближай-
шие «вакансии» на доставку подсудимых имеются в «конвойных» журна-
лах на дни, отстоящие от даты объявления перерыва в судебном заседании 
на 1 – 1,5 месяца и более.  

Кроме того, вследствие применения Графика подсудимые, содержа-
щиеся под стражей, если судебное заседание по их делам не закончилось 
за один день работы суда (а обычно так часто бывает, когда подсудимый 
не признает свою вину), вынуждены длительно содержаться под стражей 
в ожидании следующего слушания дела. В силу ст. 62 Конституции Укра-
ины лицо считается невиновным в совершении преступления до оглаше-
ния обвинительного приговора. Поэтому, представляется, практика содер-
жания под стражей подсудимых без реального рассмотрения дел по их 
обвинению содержит также и признаки нарушения права на свободу и 
личную неприкосновенность. Ведь заключение лица под стражу в силу 
ст. 149 УПК Украины является одной из мер пресечения, целью примене-
ния которых является предотвращение уклонения, в т.ч., от суда, т.е. для 
обеспечения судебного производства по делу. В случае, когда судебное 
разбирательство не проводится непрерывно, нарушается целевая направ-
ленность применения заключения под стражу, а, следовательно, содержа-
ние под стражей без суда не соответствует требованиям закона. Поэтому 
в практике рассмотрения уголовных дел с подсудимыми, содержащимися 
под стражей с длительными перерывами в судебном заседании, усматри-
вается также и нарушение ст. 29 Конституции Украины и ст. 5 Европейской 
конвенции. 

(Права людини, № 14, 16 – 31 травня 2005)  

Відомо, що дуже багато нарікань висловлюють громадяни стосовно 
рішень судів. І доволі часто їх претензії виявляються обґрунтованими. 
Харківська правозахисна група надсилала до Кваліфікаційної комісії суд-
дів інформаційний запит з проханням надати інформацію, що може про-
лити світло на ситуацію у цій царині права. Дуже важливо, що Кваліфі-
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каційна комісія суддів загальних судів Харківського апеляційного округу 
розглядає скарги на неправомірні дії суддів, і повідомила: 

 
Рік Дисциплінарне 

попередження 
Провадження 

догана 
Звільнення 
з посади 

2003 3 5 – 
2004 7 5 1 
2005 – 2 1 

 
До громадської приймальні ХПГ протягом 2005 року надійшло 329 

скарг на порушення у ході судового процесу, надто суворі вироки, судову 
тяганину. Це складає 33,26% від усіх звернень громадян до приймальні. 
Ці цифри свідчать про те, що ще зарано вести мову про панування верхо-
венства права в Україні.  

За час, що минув з Помаранчевої революції, судова система дійсно 
набула ознак незалежної окремою гілки влади, бо тиск на неї з боку влади 
виконавчої та законодавчої, безумовно, зменшився. Однак, на місцях часто 
зберігається ситуація, коли судді знаходяться у тісному взаємозв’язку з 
тутешніми можновладцями, правоохоронними органами, бізнес-структу-
рами, що впливає на прийняття судових рішень. Позаяк, ні в якому разі не 
повинно впливати. 

На початку минулого року в Харківській області набула резонансу 
справа Помиткіна, яка, за словами підсудного, була інспірована «на прохан-
ня» тоді ще впливово народного депутата України С. Гавриша. 

СЕГОДНЯ В ХАРЬКОВЕ НАЧАЛСЯ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
ПО ДЕЛУ АЛЕКСАНДРА ПОМЫТКИНА 

Анжела Сушко, Аркадий Шовский 

Сегодня в Харькове начался судебный процесс по делу Александра 
Помыткина – автора скандальной книги «Мафия в Украине». В своем из-
дании Помыткин обвинил в организованной преступности и коррупции 
первых лиц государства и Харьковской области, а также народных и мест-
ных депутатов. Книга была издана трёхтысячным тиражом осенью 2003-го 
года и практически тут же была изъята из продажи.  

Нынешнее судебное разбирательство, где, кстати, съёмочной группе 
не разрешили производить видеосъёмку, отнюдь не связано с писательской 
деятельностью Помыткина – ему вменяют мошенничество в крупных ра-
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змерах. Хотя сам Помыткин считает возбуждённое уголовное дело и со-
держание его вот уже более полугода в СИЗО – следствием своих публи-
каций. 

Со слов Помыткина, ему и его семье и ранее неоднократно угрожали 
физической расправой. Подсудимый считает, что заявления пятерых, так 
называемых потерпевших, у которых он занимал деньги в период с 99-го 
по 2004 год, были написаны под давлением сотрудников областной про-
куратуры. На сегодняшнем судебном заседании в Орджоникидзевском 
районном суде Помыткин просил суд обеспечить ему и его семье безопа-
сность, разрешить ему заниматься в СИЗО написанием статей и через ад-
воката публиковать их в СМИ, а также передать заявления в высшие орга-
ны государственной власти. В этом ходатайстве Помыткину было отказа-
но. И сегодня же суд приступил к опросу потерпевших, двое из которых 
подтвердили, что заявления ими действительно были написаны по просьбе 
сотрудников милиции. Судебное разбирательство продолжится. Следующее 
судебное заседание назначено через месяц.  

 («Агентство Телевидения Новости», 10.01.2005)  

КАРАУЛ ВТОМИВСЯ? 

Георгій Кобзар, м. Харків 

Олександр Помиткін, мешканець Харківської області – письменник-
публіцист, автор ряду статей про корупцію в Україні. У вересні 2003 р. 
вийшла у світ його друга книга – «Мафія в Україні. Від «понять» до полі-
тики». У цій книзі О. Помиткін висвітив незаконну діяльність вищих по-
садових осіб України як колишніх, так і в той час діючих, навів численні 
приклади злочинної діяльності деяких з них. Серед «героїв» книги – такі 
відомі особи, як діючі на той час Президент України Л. Кучма, Прем’єр-
міністр і лідер від провладних політичних сил В. Янукович, губернатор 
Харківської області Євген Кушнарьов і багато керівників Управління Мі-
ністерства внутрішніх справ у Харківській області, народні депутати 
України, у тому числі – депутат від Харківського регіону С. Гавриш. 

Після надходження в продаж тираж книги був вилучений з реалізації 
співробітниками правоохоронних органів, а референт народного депутата 
України С. Гавриша К. Зайцева подала заяву в прокуратуру про порушення 
кримінальної справи за фактом втручання в діяльність народного депута-
та. З цього часу О. Помиткіна та людей, що мали відношення до видання 
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його книги, допитували як свідків по цій справі. Самого автора книги не-
скінченно викликали на допити, загрожуючи йому серйозними для нього 
наслідками у випадку, якщо він не відмовиться від написаного в книзі і не 
напише спростування. Його забирали в міліцію з місця його проживання, 
короткочасно тримали під вартою, загрожували фізичною розправою, якщо 
він не відмовиться від написаного у своїй книзі.  

Починаючи з квітня 2004 р., протягом двох місяців, за заявами приват-
них осіб були послідовно порушені п’ять кримінальних справ з обвину-
ваченням О. Помиткіна, в одному випадку – за крадіжку бувшого у вживанні 
посуду і косметики, в інших випадках – «за шахрайство». Заяви в міліцію 
про притягнення до кримінальної відповідальності О. Помиткіна збиралися 
співробітниками обласного управління внутрішніх справ у різних місцях 
м. Харкова та Харківської області і, скоріше за все, були написані громадя-
нами з ініціативи співробітників правоохоронних органів. Громадяни, що 
звернулися до міліції, просили притягти до відповідальності О. Помиткіна в 
зв’язку з подіями, що мали місце, в одному випадку – за три роки, а у 
двох інших – за п’ять років до написання заяв потерпілими. 

Усі зазначені заяви громадян були негайно спрямовані до обласного 
управління внутрішніх справ, хоча розслідування кожного зі злочинів, в 
яких обвинувачують О. Помиткіна, входить до компетенції районних від-
ділів міліції. До виробництва в справі залучалися навіть співробітники 
управління з боротьби із організованою злочинністю, хоча в жодному з 
епізодів кримінальної справи не було даних про здійснення злочину орга-
нізованою групою. 

23.05.2004 р. О. Помиткін був затриманий співробітниками міліції. 
Слідчим двічі направлялося представлення до суду про обрання О. Помит-
кіну запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Перше представлення 
про це було відхилено суддею, і О. Помиткіна повинні були звільнити з-
під варти в залі суду. Однак цього не було зроблено, а сам він знову був 
затриманий слідчим. На підставі запропонованої слідчим у повторному 
представленні до суду явно завищеної кваліфікації дій О. Помиткіна, іншим 
суддею він був ув’язнений під варту. З тих пір він утримується у слідчому 
ізоляторі. 

Об’єктивно кажучи, особа О. Помиткіна доволі скандальна. Раніше 
(ще за радянських часів) він вже був засуджений до тривалого терміну 
ув’язнення за фінансове правопорушення. В його книзі багато матеріалу, 
який ґрунтується лише на чутках та не має доказів. Але, досить характер-
ним є те, що якраз після виходу «Мафії в Україні» сучасні правоохоронці 
заповзято кинулись розслідувати його «організовану злочинну діяльність». 
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Крім того, досить дивно, що людина, яку звинувачують у крадіжці каст-
руль, мусить цілий рік утримуватись під вартою у СІЗО. З червня 2004 р. 
О. Помиткін хворіє на туберкульоз, стан здоров’я постійно погіршується, 
тому що нормальне лікування не проводиться. До того ж, судове розсліду-
вання просувається напрочуд мляво: із серпня 2004 р. його справа знахо-
диться в Орджонікідзевському суді, за цей час пройшло тільки два судових 
засідання. На одне засідання не з’явився прокурор, два засідання перенесли 
в зв’язку з «завантаженістю конвою». Невідомо, наскільки втомився конвой, 
але людина, яка тяжко хворіє, чия провина не встановлена, суд над якою 
виглядає інспірованим, вже понад рік позбавлена волі. Може дійсно, «мафія 
в Україні» всесильна?  

(Права людини, № 14, ,16 – 31 травня 2005)  

Можливо, суд прислухався до інформації у ЗМІ, можливо, після зміни 
влади «мафія в Україні» послабшала, але Олександра Помиткіна згодом 
було відпущено з СІЗО. Він зміг отримати необхідне лікування, акумулюва-
ти необхідні докази для суду, продовжив збирати матеріали до своєї нової 
книги. 

 
Розглядав Харківський суд у 2005 р. ще одну справу з політичним за-

барвленням. 

СЧЕТ – В МИЛИЦИЮ? 

Елена Львова, Медиа-группа «Объектив» 

Выплатить сто одиннадцать тысяч гривень в качестве возмещения 
морального вреда потребовал через суд от областного управления милиции 
Юрий Потыкун, который на президентских выборах был доверенным лицом 
Виктора Ющенко. В минувшую пятницу иск Потыкуна начал рассматривать 
местный суд Киевского района.  

Юрий Потыкун требует, чтобы милиция заплатила за события полу-
годичной давности. В октябре прошлого года, когда Потыкун был доверен-
ным лицом кандидата в Президенты Виктора Ющенко, правоохранители 
якобы обнаружили в его машине под агитматериалами взрывное устройст-
во. Сам Потыкун убежден, что взрывное устройство в машину ему подбро-
сили. Откуда оно взялось на самом деле – до сих пор загадка. Как и то, на 
какой стадии сейчас находится уголовное дело, возбужденное еще тогда по 
факту обнаружения взрывоопасной находки.  
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По словам Павла Прокопова, представляющего интересы Юрия Поты-
куна в суде, в 111 тысяч гривень, которые его клиент требует у областного 
управления милиции в качестве денежной компенсации, входит и мораль-
ный вред, и все затраты, связанные с инцидентом. «У Юрия Потыкуна был 
поврежден автомобиль, кроме того, он находился на стационарном лечении 
в различных медицинских учреждениях города Харькова в связи с этой 
ситуацией», – объясняет Прокопов.  

Первое слушание по иску Потыкуна закончилось очень быстро – мень-
ше чем за час. Суд определил привлечь в качестве ответчика не только об-
ластное, но и городское управление милиции (в операции участвовали со-
трудники Фрунзенского райотдела, а он, по словам представителя УМВД 
в Харьковской области, подчиняется городскому управлению, которое в 
свою очередь является самостоятельным юридическим лицом, то есть, в 
случае положительного решения суда, может заплатить по иску) и запро-
сил материалы уголовного дела и служебной проверки, которую в начале 
года проводило управление внутренней безопасности милиции – чтобы 
выяснить роль правоохранителей в так называемом деле Потыкуна.  

Следующее заседание суда назначено на 26 мая. 
(«Объектив-Но», м. Харків, №20, 19.05.2005) 

У ЗМІ була інформація ще про декілька справ, в яких суд подовгу не 
міг вирішити, чи ставати на бік потерпілих, чи вірити на слова інформа-
ції, яку надавали міліціонери. Наприклад, у справі про загибель Спартака 
Горбушко. 

РОДСТВЕННИКИ МУЖЧИНЫ, ПОГИБШЕГО В ДРАКЕ НА ХТЗ, УВЕРЕНЫ, 
ЧТО СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТСЯ С НАРУШЕНИЯМИ 

Мария Малевская, Марьяна Бухан 

Друзья и родственники Спартака Горбушко, который погиб в драке в 
одном из баров в районе ХТЗ, уверены: следователь ведет дело «однобоко» 
и с нарушениями. Прокуратура, по словам жены убитого Лилии Панюш-
киной, рассматривает только версию самообороны, хотя на самом деле, 
утверждает она, все было не так. Сейчас Лилия боится, что следователь от-
пустит подозреваемого, и виновных в смерти ее мужа правоохранители не 
найдут. 

Жена погибшего рассказывает, что прибежала на место происшествия 
раньше милиции и скорой. Ее муж лежал в луже крови, а его товарищ Юрий 
Сахно был ранен ножом в плечо.  
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Лилия Панюшкина утверждает, что кроме мужа и Юрия, в баре были 
еще несколько человек. И все они, по ее словам, участвовали в драке. Но 
правоохранители, приехавшие в бар, задержали только одного из них.  

Лилия Панюшкина, жена погибшего: «Мой муж и его друг были 
довольно крупными ребятами. Просто так их сбить с ног и порезать ножом 
обоих, одному человеку, тому, кто в этом повинен, просто нереально. И я 
видела, там больше было людей. Два человека как минимум».  

Адвокат потерпевших – Елена Лазарева согласна с женой убитого 
Спартака Горбушко. Она убеждена, что следователь не придерживается 
действующего законодательства. Ее клиентов, рассказывает юрист, снача-
ла не допрашивали как потерпевших, а потом не хотели заводить уголовное 
дело по факту нанесения тяжелых ран Юрию Сахно. 

Кроме того, правозащитнице не понятно, почему до сих пор суд не 
решил – арестовать подозреваемого или взять с него подписку о невыезде.  

Лазарева Елена, представитель потерпевшей стороны: «На сегод-
няшний день, я считаю, что все основания для содержания его под стражей 
у суда имелись». 

Юрий Белецкий – следователь, который ведет дело об убийстве, уве-
ряет: в работе милиции и прокуратуры нарушений не было. Он рассказы-
вает, что по закону, следствие ведется два месяца, а сейчас прошло только 
десять дней. 

Как только у следствия будут все доказательства, говорит Юрий Бе-
лецкий, суд сможет вынести взвешенное решение.  

Юрий Белецкий, следователь прокуратуры Орджоникидзевско-
го района: «Здесь нет никаких нарушений действующего законодательс-
тва, проводились неотложные следственные действия, поэтому чьи-либо 
права в этом плане не нарушались». 

Сейчас сказать однозначно, что все-таки произошло и кто в этом ви-
новат, не могут ни правоохранители, ни потерпевшие. Друзья погибшего 
сотрудникам прокуратуры не верят. В качестве примера рассказывают, 
что в деле написано: все участники драки были пьяными.  

Но когда раненного Юрия Сахно привезли в больницу, врач в справке 
написал: «Алкоголь в крови не обнаружен». Вот ксерокопия этой справки.  

В свою очередь, правоохранители утверждают, что расследование идет 
по всем правилам. Но это, что называется «слово против слова». 

(http://news.media-objektiv.com/, 08.06.2005) 

Іноді судову надмірну суворість держава намагається зменшити, за-
вдяки застосуванню інституту амністії. І минулого року не обійшлося без 
такого заходу: 

http://news.media-objektiv.com/
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ПОЧТИ СОТНЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ТЕМНОВСКОЙ КОЛОНИИ № 100 
ПОД ХАРЬКОВОМ ВСКОРЕ МОЖЕТ ВЫЙТИ НА СВОБОДУ. 

НО, КАК МИНИМУМ, 58 ДОЛГО БУДУТ ОСТАВАТЬСЯ ЗА РЕШЕТКОЙ 

Аркадий Генкин 

В субботу 18 июня Виктор Ющенко подписал Закон «О применении 
амнистии в Украине», принятый 31 мая Верховной Радой «в связи с 60-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.  

Итак, в Украине начинается для многих долгожданная (предыдущая 
прошла два года назад) амнистия. В течение трех месяцев после официа-
льного опубликования этого закона часть осужденных будет освобождена 
от «наказания в виде лишения свободы на определенный срок», а другой 
части сократят «наполовину неотбытую часть наказания…». Число тех, кто 
получает шанс досрочно покинуть негостеприимные стены харьковских 
колоний и ряды «клиентов» уголовно-исполнительных инспекций – 2174 
человека (при общей численности в нашей области «спецконтингента» в 
16 тысяч 665 человек).  

(«Время», м. Харків, №68, 23.06.2005) 

Однак, не слід вважати, що судові рішення на Харківщині частіше є 
несправедливими та неправедними. Існують приклади й іншого характеру, 
коли право на справедливий суд торжествує. Наприклад, згідно з принци-
пами верховенства права розрішилася конфліктна ситуація навколо фірми 
«С-Інвест» (див. розділ ІV). 
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ІV. ПРАВО НА  ПРИВАТНІСТЬ 

Приватність – фундаментальне право людини, визнане в Загальній 
декларації прав людини ООН, Міжнародному пакті про громадянські й 
політичні права та в багатьох інших міжнародних і регіональних угодах. 
Приватність тісно пов’язана з людською гідністю й іншими ключовими 
цінностями, такими як свобода асоціацій та свобода слова. Вона стала 
одним із найбільш важливих питань у галузі прав людини новітнього часу. 

Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод, 
у статті 8 так визначає межі права на повагу до приватного і сімейного 
життя:  

«1. Кожен має право на повагу до його приватного i сімейного життя, 
до житла і до таємниці кореспонденції. 

2. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього 
права інакше ніж згідно із законом і коли це необхідно в демократичному 
суспiльствi в інтересах національної i громадської безпеки або економіч-
ного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, 
для захисту здоров’я чи моралі або з метою захисту прав i свобод інших 
осіб». 

З сучасної точки зору можна виділити чотири аспекти приватності: 
– інформаційна приватність, що включає в себе встановлення правил 

збору та обігу персональних даних, таких як інформація кредитних установ 
та медичні записи; 

– фізична приватність, що стосується захисту від втручань стосовно 
фізичного стану людей, наприклад, тестування щодо вживання наркотиків 
та обстеження порожнин; 

– комунікаційна приватність, тобто безпека та приватність пошто-
вих відправлень, телефонних розмов, електронних повідомлень та інших 
видів комунікацій; 

– територіальна приватність, що стосується встановлення обмежень 
на втручання в домашнє та інше навколишнє середовище, наприклад, робоче 
місце чи громадське оточення. 
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Право на приватність гарантується і Конституцією України. Зокрема, 
ст. 32 захищає інформаційну приватність («не допускається збирання, 
зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про 
особу без її згоди»), ст. 28 – фізичну приватність («жодна людина без її 
вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослі-
дам»), ст. 31 – комунікаційну приватність («кожному гарантується таєм-
ниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонден-
ції»), а ст. 30 – територіальну приватність («кожному гарантується недо-
торканість житла»). 

Дуже скандальною виявилася минулого року в Харкові справа ВАТ 
«С-Інвест», за вказівкою керівників якого судові виконавці чинили проти-
правні дії, схожі на сюжети з американських бойовиків. 

БАНДИТИЗМ ПО-ХАРЬКОВСКИ? 

Майдан-ІНФОРМ 

Около 17.30 покой жильцов дома № 3 по ул. Галана нарушил резкий 
и сильный стук во входную дверь одного из жильцов. Алла Ивановна, 
пожилой человек, учитывая то, что входная в подъезд дверь закрывается 
на кодовый замок, обеспокоенная стуком, отворила дверь своей квартиры, 
в которую стучали. В распахнутую дверь ворвались трое вооружённых 
автоматами Калашникова, одетых в униформу людей с эмблемами «Берку-
та». За ними вошли ещё несколько людей, один из которых представился 
старшим судебным исполнителем Дзержинского района Куманецким Алек-
сандром Николаевичем. 

Человек, представившийся судебным исполнителем, показал на рас-
стоянии решение суда о наложении ареста на имущество и приступил к 
описи имущества жильца квартиры. При этом опись представляла собой 
скорее обыск. Судебный исполнитель бесцеремонно открывал дверцы шка-
фов, серванта, тумбочки, и описывал, что там лежит. Не забыл он и про 
кладовку. 

Весь этот процесс обыска-описи тщательно снимался на видео пред-
ставителем ООО «С-Инвест». В качестве понятых присутствовали пред-
ставители той же фирмы ООО «С-Инвест». Один из них – технический 
директор ООО «С-Инвест» Прокопчук Владимир Иванович. Как отметили 
жильцы, был в нетрезвом состоянии. 

Спустя приблизительно час, эта же группа вооружённых людей про-
никла в квартиру очередной жертвы ООО «С-Инвест», теперь уже в доме 
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№ 17 по ул. Данилевского. Не приглашая понятых, вынудив жильца открыть 
входную дверь своей квартиры, вооружённые автоматами люди ворвались 
в очередную квартиру. На этот раз жилец квартиры, Нина Владимировна, 
по телефону вызвала милицию, а также соседей, которые откликнулись на 
её просьбу. Подошедшие жильцы увидели картину, напоминающие из ки-
нофильмов события 30-х годов прошлого столетия.  

Двери нараспашку. В квартире вооружённые автоматами люди, в 
камуфляжной форме, касках и бронежилетах. Какой-то мужчина снимает 
происходящее в квартире на видео. Со слов жильцов, представитель 
«С-Инвеста». Нескольким соседям удаётся зайти в квартиру, в которой 
происходят события, скорее похожие на вооружённое нападение. Когда 
сосед пытается сфотографировать то, что делается в квартире, вооружён-
ные автоматами люди пинками прикладов автоматов Калашникова в спину 
выталкивают его за порог квартиры. 

Так называемые действия судебного исполнителя происходят в отсут-
ствие понятых. Составленную опись имущества, на требования жильца 
квартиры, те, кто описывали его, показать отказываются. Всё это происхо-
дит уже в начале 9-го вечера. 

Эти события стали продолжением беспредела, проводимого ООО 
«С-Инвест», связанного с незаконным строительством на территории об-
щего двора домов по ул. Галана, 3, 5, ул. Данилевского, 17, 19. Напомним. 
Весной 2005 года пятеро представителей жителей микрорайона, от их имени 
подали жалобу на действия городского совета в связи, как они видят, не-
законным решением об отведении земли под застройку высотного дома-
клуба на их придомовой территории. Суд первой инстанции (Дзержинский 
районный суд г. Харькова, судья Лазюк С.В.) вынес решение в пользу за-
стройщика. На это решение истцы подали апелляцию в апелляционный суд. 
В ответ на это директор ООО «С-Инвест» Милёхин И.В. подаёт иск в 
Дзержинский районный суд города Харькова на жильцов о возмещении 
ими материальных и моральных убытков, которые он якобы понёс в связи 
с жалобой жильцов в суд. Мотивируя тем, что из-за определения суда о 
приостановлении строительных работ фирма понесла материальные убытки, 
а также, как он выражается, потеряла своё лицо перед своими партнёрами 
и клиентами. 

Заметим, что по информации, полученной из ХОСУ «Госинвестэкс-
пертиза», до настоящего времени в «проекте отсутствуют положительные 
заключения по санитарно-гигиенической экспертизе, экспертизе по пожар-
ной и экологической безопасности, согласования УГА г. Харькова, управле-
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ния ГАИ в Харьковской области. Имеются замечания ХОСУ «Госинвестэк-
спертиза» по разделам проекта». (Письмо ХОСУ «Госинвестэкспертиза» 
№ 730 от 31.08.2005г. на №2005/к 938 от 30.08.2005 г.). Теперь делается не-
понятным, каким образом выдано разрешение на проведение строительных 
работ № 617 от 19.10.2004 г. ООО «С-Инвест». Или, как у классика: «Деньги 
утром – стулья вечером. Но деньги вперёд»? 

(http://maidan.org.ua/, 26.10.2005)  

На ці ганебні події відреагував навіть голова Харківської обласної 
державної адміністрації, який закликав тодішнього міського голову Харко-
ва негайно прийняти заходи з припинення правового безчинства. 

«Я УВАЖАЮ СУД. ЕЩЕ БОЛЬШЕ Я УВАЖАЮ 
ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА ХАРЬКОВЧАН!» 

Арсен Аваков 

На персональній гілці Арсена Авакова на форумі Медіа-групи «Об’єк-
тив» з’явився лист харків’янина, який скаржився на правове свавілля в Хар-
кові та просив захисту у керівника області.  

Арсен Аваков відгукнувся на прохання і того ж дня дав розпоряджен-
ня Харківському міському голові Володимиру Шумілкину: «Прошу Вас 
остановить преследование граждан города! Провести встречу с компанией 
ООО «С-Инвест» и в рамках диалога достичь договоренностей о недопусти-
мости третирования жителей. 

Я уважаю суд. Еще больше я уважаю гражданские права харьковчан! 
Прошу Вас лично вмешаться в ситуацию в самый короткий срок!» 

Керівник області також звернувся до керівництва ТОВ «С-Інвест», 
яке є однією із сторін конфлікту. 

У зверненні, зокрема, мовиться: «Я уважаю чувство меры, СОВЕСТЬ и 
ответственность, – когда ведешь себя среди людей не как «слон в посуд-
ной лавке», а с достоинством и чувством уважения к людям. Я прошу вас 
о прекращении (незамедлительном) преследования жителей домов, рас-
положенных рядом с вашим строительством – и жду от Вас соответству-
ющей информации. 

В противном случае оставляю за собой право, как гражданин, ЛИЧНО 
(в нерабочее время) возглавить акции ГРАЖДАНСКОГО ПРОТЕСТА 
против ваших действий на этом строительстве. (Все мои друзья, которых 
у меня много, впрочем, как и юристов – будут со мной!) 

http://maidan.org.ua/
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Уверен в вашем понимании произошедшего недоразумения – неаде-
кватности действий Ваших сотрудников, и ожидаю разрешения ситуации 
в самый короткий срок. 

А. Аваков – житель Харькова (Не глава ХОГА)». 
(http://www.kharkivoda.gov.ua/, 26.10.2005) 

Наразі, ця справа закінчилась доволі добре. Втім, чи нормальною є 
ситуація, коли у становище, щоб його виправити, повинен втручатися гу-
бернатор? 

ЗАКОННЫЙ СУД – СПРАВЕДЛИВОЕ РЕШЕНИЕ  

Майдан-ІНФОРМ  

28 ноября 2005 года судья Дзержинского районного суда г. Харькова 
И.А. Грищенко зачитала решение: отказать в удовлетворении иска ООО 
«С-Инвест» к пятерым жителям микрорайона о возмещении ими материаль-
ных убытков и морального вреда, которые понесла эта фирма из-за обра-
щения этих жителей в суд с жалобой на решение Харьковского горсовета 
о выделении этой фирме участка земли под застройку на придомовой тер-
ритории... 

Но всё-таки решением судьи Дзержинского районного суда г. Харькова 
справедливость была восстановлена: в иске директору ООО «С-Инвест» 
отказано, арест с имущества жителей, защищающих свои законные права, 
снят.  

(http://maidan.org.ua/, 02.12.2005)  

Проблема втручання в особисте життя громадян з боку держави, 
особливо її представників – правоохоронців, не зменшується. Щодо інфор-
мації з цього приводу ХПГ зверталася із запитом до Апеляційного суду 
Харківської області. Однак, його відповідь, а точніше – відмова від надан-
ня інформації, є красномовним тому підтвердженням. 

Виявляється, що статистика стосовно судового санкціонування знят-
тя інформації з каналів зв’язку (в тому числі прослуховування), арешту 
поштово-телеграфної кореспонденції, негласних обшуків – «підпадає під 
дію підзаконних актів, які доповнюють Закон України «Про державну та-
ємницю». Єдиний підзаконний акт, в якому міститься перелік конкретної 
інформації, яка становить державну таємницю – Звід відомостей, що ста-
новлять державну таємницю (ЗВДТ) – не містив запитуваних відомостей. 

http://www.kharkivoda.gov.ua/
http://maidan.org.ua/
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Проте, 12 серпня 2005 р. вийшов новий наказ СБУ № 440, яким бу-
ло затверджено нову редакцію ЗВДТ, та утаємничено статистичні відо-
мості про оперативно-розшукову діяльність, в тому числі – й інформа-
цію щодо зняття інформації з каналів зв’язку. На думку ХПГ це є зовсім 
необґрунтованим кроком з боку державних органів, бо цим самим при-
ховується якраз та інформація що свідчить про низьку ефективність опе-
ративно-розшукової діяльності.  

Отже, точні дані щодо обсягів прослуховування телефонних розмов 
у Харківській області невідомі, однак, за нашою інформацією, вони є чи-
малими. Так, на одному з семінарів, присвячених європейським стандартам 
права на приватність, суддя Верховного Суду України Святослав Міщенко 
повідомив, що у 2002 р. усіма судами було надано понад 40000 санкцій 
на зняття інформації з каналів зв’язку, найбільша частка з них припала на 
Харківську область – близько 4000, що складає 10% від загальноукраїнської 
кількості. На жаль, немає підстав сподіватись, що останнім часом масштаби 
використання прослуховувань в оперативно-розшуковій діяльності наших 
правоохоронців зменшилися. 

«В УКРАЇНІ НЕМАЄ ОБМЕЖЕННЯ ТЕРМІНУ ПРОСЛУХОВУВАННЯ». 
РОЗМОВА З ЄВГЕНОМ ЗАХАРОВИМ, ГОЛОВНИМ РЕДАКТОРОМ БЮЛЕТЕНЯ 
«ПРАВА ЛЮДИНИ», СПІВГОЛОВОЮ ХАРКІВСЬКОЇ ПРАВОЗАХИСНОЇ ГРУПИ, 

АВТОРОМ КНИГИ «ПІДСЛУХОВУВАННЯ ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ 
У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ ОДИНАДЦЯТИ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН» 

Розмовляла Оксана Форостина 

– Як ви можете прокоментувати порушення кримінальної справи 
щодо незаконного прослуховування Віктора Ющенка та Юлії Тимо-
шенко? 

– Прослуховування є законним у тому разі, коли його проводить орган, 
який має на це право, згідно із Законом «Про оперативно-розшукову діяль-
ність». Тоді цей орган дотримується процедури – отримання санкції на про-
слуховування від Апеляційного суду. З опублікованої інформації можна 
зауважити, що, мабуть, прослуховування Ющенка і Тимошенко було неза-
конним, бо брали дозвіл на прослуховування однієї особи, а насправді про-
слуховували інших. Тобто фактично їх прослуховували без дозволу. Й саме 
це є предметом кримінальної справи, яку порушила СБУ. Це перше. 

По-друге, цих судових дозволів видають дуже багато, більше, ніж 
має бути. Беруть їх, не особливо зважаючи на реальні обставини. Я маю 
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на увазі, що такі оперативно-розшукові дії, як зняття інформації з каналів 
зв’язку – телефон, мобільний, електронна пошта, інші комунікації – мож-
на чинити, коли є достатня інформація, яка дозволяє припустити, що го-
тують або скоєно тяжкий чи особливо тяжкий злочин. Якщо порівняти 
судову статистику, скільки людей засуджено за тяжкі й особливо тяжкі 
злочини та кількість санкцій, виданих апеляційними судами, то ми поба-
чимо, що засуджених значно менше, ніж санкцій. Це свідчить про те, що 
беруть санкції, не особливо турбуючись про законність, просто щоб зні-
мати інформацію про цих осіб. А згодом нічого не отримують і не пору-
шують кримінальної справи проти цих людей, це лишається без наслід-
ків. Тобто це свідчить про погану роботу тих служб і про те, що відсутній 
контроль за їхніми діями. Те, що було можливо в нашому випадку взяти 
санкції на одну людину, а вести прослуховування інших, теж показує, що 
відсутній належний контроль. 

– Як реально перешкодити зловживанням в Україні? 
– Цю проблему ми двічі порушували на громадських слуханнях, 

присвячених законопроекту про моніторинг телекомунікацій, було підго-
товлено законопроект, поданий народним депутатом Валерієм Лебедівсь-
ким, який передбачає засоби для такого громадського контролю. Такі, на-
приклад, як щорічне оприлюднення звіту про кількість таких санкцій і 
результати оперативно-розшукових дій. Тобто має бути вказано, які опе-
ративні підрозділи скільки брали санкцій для зняття інформації з каналів 
зв’язку, як ефективно вони використали ці санкції, скільки заведено кри-
мінальних справ, скільки з них доведено до суду, скільки осіб засуджено. 
Якщо цей закон ухвалять, суспільство точно знатиме, скільки було про-
слуховувань і наскільки це було ефективно. Наразі нічого такого немає. 

– Які реальні масштаби прослуховування? 
– Дають дуже багато санкцій. Якщо в інших країнах Європи це 

десятки, ну сотні, тисяча, то в нас – десятки тисяч. 40 тисяч було 2002 
року. Це дуже багато. У США, коли виявилося, що половина санкцій, 
виданих на прослуховування телефонних розмов, закінчилася нічим, 
був великий скандал, йшлося навіть про керівника відповідної струк-
тури у ФБР. 

Турчинов казав, що можливість незаконного прослуховування мають 
й інші. Наприклад, комерційні структури можуть мати технічні засоби 
для знімання інформації про своїх конкурентів. Оператори зв’язку також 
можуть контролювати комунікації своїх клієнтів. Можна сказати, що деякі 
фірми використовують це для комерційної розвідки. 



 ПРАВА ЛЮДИНИ  У  ХАРКІВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ  –  2005 

 76 

Турчинов закликав їх здати обладнання. Хоча слід зауважити, що СБУ 
доволі давно є монополістом у цій сфері: проектування, розробка, продаж 
і використання таких засобів. Тобто є відповідні нормативні акти, закон 
передбачає відповідальність за незаконне використання цих засобів. 

Думаю, треба уточнити умови надання санкцій на прослуховування 
апеляційними судами. Процедура, яка є, в законі не виписана. Треба суттє-
во змінити Закон «Про оперативно-розшукову діяльність». Я, наприклад, 
конкретно вказав би, за яких злочинів можливе прослуховування, перелічив 
би статті Кримінального кодексу. Так, до речі, зроблено в законодавстві ін-
ших держав. 

У нашому законодавстві немає обмеження терміну прослуховування 
взагалі. В Росії – шість місяців, в Угорщині – три місяці, у Фінляндії – один. 
А в Україні немає обмеження. 

Крім того, дуже важливо мати гарантії дотримання прав людини при 
використанні цих засобів у вигляді щорічного публічного звіту. Це буде пев-
ною перепоною для зловживань. 

(«Львівська газета», №31, 18 лютого, 2005 р.) 

ЗАЯВА УКРАЇНСЬКОЇ ГЕЛЬСІНСЬКОЇ СПІЛКИ 
З ПРАВ ЛЮДИНИ 20 ЛИПНЯ 2005 РОКУ 

Необхідно ввести незалежний контроль за зняттям інформації з кана-
лів зв’язку (в т.ч. прослуховування телефонів) органами державної влади 

За минулі півроку в Україні систематично виникають скандали з 
приводу зняття інформації з каналів зв’язку (зокрема, прослуховування 
телефонів, мобільних телефонів, контроль над електронною поштою та 
Інтернет-комунікаціями тощо) відомих громадян. Практичного кожного 
тижня оприлюднюються відомості про незаконне прослуховування вищих 
посадових осіб. Нагадаємо, що зняття інформації з каналів зв’язку, як за-
сіб оперативно-розшукової діяльності, може застосовуватися тільки у випад-
ках, коли йдеться про тяжкі або особливо тяжкі злочини. 

Значна частина цих повідомлень стосуються минулого, зокрема, по-
дій до обрання нового Президента країни. Проте ми глибоко переконані, 
що змінюючи людей на посадах, і не змінюючи систему прослуховування 
в країні, неможливо досягти успіхів у цій сфері й уникнути незаконних 
прослуховувань бізнесменів, політичних і громадських діячів. 
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Необхідні системні зміни в сфері оперативно-розшукової діяльності. 
Для цього необхідно перш за все змінити українське законодавство. У від-
повідності до практики Європейського суду з прав людини та позитивної 
практики європейських демократичних країн необхідно запровадити, щоби: 

1. Зняття інформації з каналів зв’язку (в т.ч. прослуховування) мало 
бути крайнім заходом (в Україні в минулі роки видано близько 40 тисяч 
санкцій на зняття інформації з каналів зв’язку, що приблизно в 40 раз більше 
ніж у США; крім того, відповідні отримані матеріали насправді дуже рідко 
використовуються як доказ у суді). 

2. Зняття інформації з каналів зв’язку повинно проводитися протягом 
обмеженого терміну, визначеного в санкції суду (на сьогодні, максимальний 
термін не визначений законом, тобто за людиною можуть стежити без 
обмеження часу). 

3. Правоохоронний орган, що здійснював зняття інформації з каналів 
зв’язку, повинен обов’язково протягом 10 днів після закінчення стеження 
повідомити особу, за якою стежили для того, щоби вона могла оскаржити 
ці дії правоохоронців у суді (на сьогодні, більшість людей ніколи не знають, 
що їх комунікації контролюються і за ними стежили, що порушує їхнє право 
на приватне життя). 

4. Необхідно запровадити незалежний контроль за проведенням елек-
тронного стеження з боку Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини або іншого органу влади, що не належить до правоохоронних. 

5. Необхідно запровадити щорічний звіт правоохоронних органів про 
використання оперативно-розшукових заходів, які порушують права людини 
(зняття інформації з каналів зв’язку, негласний обшук), у якому обов’язково 
зазначаються загальна кількість наданих дозволів, їхня систематизація за 
підставами та аналіз ефективності таких заходів. 

Ми вважаємо, що без прийняття цих законодавчих змін безпідставне 
стеження за громадянами буде тривати й надалі. Принаймні, про це свідчить 
досвід демократичних країн, що багато років назад позбулися цієї важливої 
проблеми. 

Більшою мірою це питання можна вирішити за допомогою прийнят-
тя проект закону №4042-1 від 2 червня 2005 року «Про перехоплення теле-
комунікацій» (поданий народними депутатами України В. Лебедівським, 
О. Єдіним, О. Климпуш та А. Шкілем). Проте його прийняття активно 
блокується правоохоронцями, зокрема, СБУ. Крім цього необхідно також 
внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність» та низку інших законів 
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України. До сьогодні, не існувало політичної волі щодо прийняття цих 
змін. Видається, коли всі сторони політичного процесу стають жертвами 
необґрунтованого контролю їхніх комунікацій (в т.ч. прослуховування 
телефонів, мобільних телефонів, перегляд електронної пошти тощо), вони 
мали би припинити подібну ганебну практику.  

Тільки створення системи незалежного контролю за прослуховуванням 
телефонів та іншими формами електронного стеження може позбавити Украї-
ну такої ганебної практики втручання в приватне життя громадян та незакон-
ного контролю комунікацій бізнесменів, громадських і політичних діячів. 

 
Євген Захаров, Голова Правління 
Володимир Яворський, Директор програм 
Українська Гельсінська спілка з прав людини 
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V. ПРАВО НА  СВОБОДУ  СОВІСТІ, РЕЛІГІЇ 
ТА ВІРОСПОВІДАННЯ 

Україна 15 років тому стала незалежною державою, вийшла зі скла-
ду СРСР, де понад 70 років радянської влади насаджувався атеїстичний 
світогляд. Хоча, формально, навіть в Конституції УРСР було задекларо-
вано, що «громадянам України гарантується свобода совісті, тобто право 
сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відправляти релі-
гійні культи, висловлювати релігійні або атеїстичні погляди. Розпалю-
вання ворожнечі і ненависті у зв’язку з релігійними віруваннями заборо-
няється. Церква в Україні відокремлена від держави і школа – від церкви». 
В умовах, коли комуністична партія панувала одноосібно, коли марксист-
сько-ленінське вчення визнавалося «вірним, тому що правильним», церква 
була не тільки відокремлена від держави, робилося все, щоб «відокреми-
ти» її й від людей. Більшість храмів було знищена, а ті, що залишились, 
знаходились під пильним наглядом влади та «органів». В Україні легаль-
но діяла лише православна церква Московського патріархату, інші релі-
гійні організації звалися «сектами» та були заборонені або функціонували 
під жорстким тиском. Отже, годі й говорити про існування в УРСР сво-
боди віросповідання, яка почала з’являтися лише в останні роки буття СРСР, 
за часів горбачовської перебудови. 

У суверенній Україні стаття 35 Конституції проголошує: «Кожен має 
право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу 
сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно 
відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні об-
ряди, вести релігійну діяльність... Церква і релігійні організації в Україні 
відокремлені від держави, а школа – від церкви. Жодна релігія не може 
бути визнана державою як обов’язкова». Ці положення прямо стикаються 
з нормами, викладеними у Європейської Конвенції про захист прав людини 
та основних свобод:  

«Ст. 9. Свобода думки, совісті і віросповідання: Кожен має право 
на свободу думки, совісті i віросповідання; це право включає свободу 
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змінювати свою релігію або свої переконання, а також свободу сповіду-
вати свою релігію або переконання як одноособово, так i спільно з іншими, 
прилюдно чи приватно, в богослужінні, ученні, виконанні та дотриманні ре-
лігійних i ритуальних обрядів». 

На Харківщині репрезентовані майже усі конфесії, що існують в 
Україні, та майже усі етнічні групи. Тому мешканці області звикли жити 
пліч о пліч з людьми, що сповідують інші релігії. Можна сказати, що су-
спільна думка з цих питань в нашому регіоні у 2005 р. була досить толе-
рантною.  

Минулого року виникло лише декілька скандалів, пов’язаних з пору-
шенням прав людини на релігійному ґрунті. 

ИСТОРИЯ С ВОЗМОЖНЫМ СИЛОВЫМ ЗАХВАТОМ ЦЕРКВЕЙ 
В ХАРЬКОВЕ – ЗАВЕРШИЛАСЬ, ТАК И НЕ НАЧАВШИСЬ 

Дмитрий Грузинский, Александра Митина 

На здание Свято-Дмитриевского храма, который находится на улице 
Полтавский Шлях, не может претендовать никто, кроме самих верующих. 
Теперь они, – с точки зрения светского закона, – самостоятельное религиоз-
ное объединение. История с возможным силовым захватом церквей в Харь-
кове – завершилась, так и не начавшись. 

Сегодня в храме на Полтавском шляху – по-прежнему круглосуточная 
охрана. Уже больше месяца прихожане опасаются силового захвата церк-
ви. Своим начальством – говоря языком светским – глава Харьковско-
Полтавской Епархии, владыка Игорь считает митрополита украинской 
автокефальной церкви, Константина. Он живет в США. Власть киевского 
руководства и архиепископ Игорь, и прихожане-автокефалы признавать 
отказываются.  

Игорь Исиченко, архиепископ УАПЦ: «Ми «за» єдину, помісну 
Церкву, ми за здоровий діалог з усіма церквами в Україні, але за Цервку, 
за церкву з великої літери! А не за комерційну організацію, фірму, яка діє 
під прикриттям релігійних гасел, і яка займається дрібним політиканством. 
До таких організацій ми ніколи входити не будемо!».  

За такое свободомыслие украинское руководство автокефальной право-
славной церкви лишило Игоря Исиченко административных полномочий. 
И прислало в Харьков своего человека – отца Иллариона.  

Встретиться с ним не удается уже несколько недель кряду. Ссылаясь 
на занятость и частые командировки, отец Илларион, в миру – Олег Да-
маскин, – уходит от интервью. В телефонных беседах говорит: никакого 
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конфликта на самом деле нет. Есть цель – получить устав и печать Харько-
вско-Полтавской Епархии украинской автокефальной православной церкви. 
Но верующие не пускают отца Иллариона в храм.  

Виктор Левчук, начальник областного управления по делам рели-
гий: «Эта церковь, соответственно, распоряжениям областной государст-
венной администрации, передана в собственность соответствующей общине. 
Епархия, Харьковско-Полтавская, вокруг которой идет спор, к этому по-
мещению никакого отношения не имеет!». 

Власти вмешиваться во внутрицерковный конфликт не имеют права. 
Могут помочь только организационно: например, провести переговоры.  

Официально, по документам оба автокефальных храма Харькова – 
Свято-Дмитриевский на Полтавском шляху и Иоанно-Богословский на 
Ивановке – принадлежат не церкви, а общинам. И значит, оснований претен-
довать на храмы нет ни у кого, кроме верующих.  

В последний день осени прихожане харьковской епархии УАПЦ внес-
ли изменения в устав общины. Теперь это – самостоятельное религиозное 
объединение. 

(http://news.media-objektiv.com/, 07.12.2005) 

ЛАСКАВО ПРОСИМО, АБО В’ЇЗД ЗАБОРОНЕНО 

Юрій Чумак 

Фактично під таким гаслом відбувались події у цій дивній історії, в 
якій фігурують студент-іноземець та чиновники з «відділу по боротьбі з 
релігією». 

Громадянин Ізраїлю, палестинець за національністю, Малік Х. приїхав 
до України отримувати вищу освіту. Захотілось хлопцю стати лікарем. 
Наша медична освіта вважається якісною, отже – ласкаво просимо до 
України!  

Спочатку Малік навчався у Донецьку, потім переїхав до Харкова. 
І все було б гаразд, аби не прискіпливі харківські чиновники від релігії, 
які звинуватили Маліка у незаконній місіонерській діяльності.  

Справа в тому, що у 2004 р., під час священного мусульманського 
місяцю рамазан, Малік прийшов до своїх земляків-студентів у гуртожиток 
Автошляхової академії. Вони разом молилися, причому, читав Коран саме 
Малік. Пильні чиновники з облдержадміністрації та Харківського міськ-
виконкому їх за цією справою «застукали». «Ну то й що», – скаже читач, – 
«яке ж правопорушення є у тому, що люди віруючі моляться Богу»? А от 

http://news.media-objektiv.com/
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крючкодери з високих кабінетів вирішили: якщо Малік вів молитву, він – 
священик, імам, але ж приїхав в Україну під виглядом студента. Отже – 
порушив існуюче законодавство про міграцію. Те, що в ісламі є релігійним 
каноном – у випадку, якщо нема священика, віруючі самі вибирають по-
між себе «тимчасового імама» на одну молитву (як правило, самого обізна-
ного у Корані) – для харківських бюрократів-«релігієзнавців» виявилося 
підставою для звинувачення людини у правопорушенні.  

І летить з відділу у справах релігії облдержадміністрації до Відділу у 
справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб УМВС 
України у Харківській області акт, на підставі якого… Маліку радикально 
скорочують термін перебування в Україні. Тобто – їдь додому, медична 
освіта «накрилася».  

Збентежений юнак, одначе, з таким розвитком подій не погодився. 
Він звернувся по правову допомогу до громадської приймальні Харківсь-
кої правозахисної групи. Там йому надали адвоката, за допомогою якого 
вдалося відстояти свої права і скасувати необґрунтоване рішення місце-
вого МВС.  

На цьому майбутній лікар не зупинився і вирішив опротестувати в 
суді сам безглуздий акт, на підставі якого його ледве не вислали з України. 
Проте, тут почалися дивні речі. Виявилося, що цього документу просто… 
не існує. У міськвиконкомі такого акту й не було, чиновники облдержад-
міністрації його не можуть знайти, мало того – за їх словами, до Відділу у 
справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб вони нічого 
не надсилали. Цікаво, що в адвоката Маліка є лист з цього відділу, в якому 
інформується, що рішення про скорочення терміну перебування палестин-
ця в Україні було прийнято на підставі цього сумнозвісного акту. Однак, 
за запитом суду, той же відділ надав відповідь, що такий папір до них не 
надходив. Куди подівся документ, на підставі якого Малік ледве не по-
збувся права знаходженні на території Україні – невідомо. Чудеса, на які не 
здатен навіть Коперфільд!  

Протягом 2005 р. суд з цієї справи проходив мляво, засідання постійно 
переносилися. А потім справа й зовсім «завмерла».  

Однак, головне, що Малік успішно продовжує своє навчання, має всі 
шанси отримати у Харкові вищу освіту лікаря. Нехай йому щастить! А чи-
новники нехай «здійснюють свої повноваження у встановлених Консти-
туцією межах і відповідно до законів України» (ст. 6 Конституції України), 
а не вигадують неприємностей для інших та пригод на свою голову. 

(Права людини, №13, 11-15 травня 2006)
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VI. ПРАВО НА  ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ 

Змістом права на інформацію є можливість кожного вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або 
в іншій спосіб – на свій вибір. Право на інформацію, так само як і свобода 
слова, є невід’ємним правом не тільки журналістів, але й будь-якого грома-
дянина, іноземця, особи без громадянства та юридичної особи.  

Український уряд, згідно із Загальною декларацією прав людини, 
будучи стороною Міжнародного пакту про громадянські і політичні пра-
ва і підписавши Європейську конвенцію з прав людини, повинен захища-
ти права, встановлені цими документами. Таке зобов’язання передбачає не 
просто повагу до цих прав, а й забезпечення існування законної та дієвої 
системи для сприяння цим правам та їх здійснення. 

Ст. 19 Загальної декларації прав людини (від 10.12.1948) передбачає, 
що «кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх вияв-
лення; це право включає свободу… шукати, одержувати і поширювати 
інформацію»… 

Ст. 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, який 
був прийнятий 16.12.1966, гарантує кожній людині право на вільне вира-
ження свого погляду. Це право включає «свободу шукати, одержувати і 
поширювати будь-яку інформацію та ідеї»… 

Ч. 1 ст. 10 Європейської конвенції про захист прав людини та основ-
них свобод (від 20.03.1952) визначає, що кожний має право на свободу 
висловлення своєї думки. Це право включає «свободу дотримуватися 
своєї думки, отримувати і поширювати інформацію і ідеї без втручання з 
боку державних органів»… Частиною 2 ст. 10 встановлений вичерпний 
перелік підстав обмеження цього права та наведені умови, за яких ці під-
стави можуть бути застосовані практично – це «встановлення обмеження 
законом» та «необхідність у демократичному суспільстві». 

Основу правового регулювання права на інформацію в Україні скла-
дає Конституція України. Конституційні основи права на інформацію за-
кріплені, перш за все, у ст. 32, 34 та 40 Основного Закону. За 15 років неза-
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лежності України законодавча база значно змінилася у бік більшої інфор-
маційної відкритості. Прагнення до інформаційної відкритості, прозорості 
в діяльності державних установ та інших юридичних осіб знайшло своє 
втілення в Законі України «Про звернення громадян».  

Найоперативнішою формою передачі та отримання інформації є її 
публічне поширення через канали мовлення та пресу. Однак перш, ніж 
поширити інформацію, засобам масової інформації потрібно її отримати 
чи зібрати. Регулюванню діяльності журналістів присвячені Закони Украї-
ни «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про те-
лебачення і радіомовлення», «Про порядок висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 
масової інформації», «Про інформаційні агентства». 

Безпосередньо доступ до інформації регулюється Законом України 
«Про інформацію», який набув чинності в жовтні 1992 р. і Законом Украї-
ни «Про державну таємницю», який діє з січня 1994 р. Ухвалення цих зако-
нів визначило таку систему стосунків і зобов’язань у цій галузі, які є прита-
манними демократичним державам. Ст. 10 закону «Про інформацію» зо-
бов’язує державні установи всіх рівнів інформувати про свою діяльність 
та про ухвалені рішення, а ст. 21 визначає засоби оприлюднення офіційної 
інформації, включно з безпосереднім її наданням зацікавленій особі (усно, 
письмово чи в іншій спосіб). 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України з питань забезпечення та безперешкодної реалізації права люди-
ни на свободу слова», підписаний у квітні 2003 р. вніс зміни до Кодексу 
про адміністративні правопорушення, доповнивши його ст. 212-3. Вона 
визначає відповідальність за неправомірну відмову у наданні інформації, 
несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не 
відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню 
на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України 
«Про інформацію» та «Про звернення громадян». При цьому зазначається, 
що «посадові особи, на яких поширюється дія Закону України «Про бороть-
бу з корупцією», притягуються до відповідальності за такі діяння відповід-
но до Закону України «Про боротьбу з корупцією». 

В реальній площині реалізації цього права в Україні у 2005 році спо-
стерігався певний поступ. Після Помаранчевої революції відбулися знач-
ні зміни щодо дієвого втілення у діяльності державних органів принципів 
прозорості та гласності. Однак, певним рецидивом кучмівських часів ви-
глядало використання Президентом та центральними органами виконавчої 
влади обмежувальних грифів «Не для друку», «Опублікуванню не підлягає», 
«Для службового користування». Інформація, що містилась в деяких указах 
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Президента, постановах та розпорядженнях Кабміну, міністерств та ві-
домств, незаконно утаємничувалась інформацію, сором’язливо прикриваю-
чись цими грифами. Так, протягом 2005 року Президент України, що при-
йшов до влади під гаслами боротьби за права людини, сам видав 42 укази 
під обмежувальними грифами. 

Харківська правозахисна група організувала широку кампанію «Для 
друку», спрямовану на те, щоб примусити владу відмовитися від проти-
правної практики використання цих грифів.  

В межах цієї кампанії понад 10 осіб з усієї України спрямували Прези-
денту України інформаційні запити з проханням надати таку інформацію: 

1. Назви і вихідні дані (номер і дату) указів Президента, що мали обме-
жувальні грифи. 

2. Перелік указів, що у результаті перегляду одержали гриф «ДСК» і 
указів, з яких обмежувальні грифи були зняті. 

3. Назви і вихідний дані (номер і дату) указів Президента, виданих 
Кучмою, що мали обмежувальні грифи – для рішення питання щодо запиту 
текстів окремих указів з їхнього числа. 

11 липня журналіст бюлетеня «Права людини» Харківської правоза-
хисної групи Юрій Чумак, так і не дочекавшись відповіді на запит, подав 
скаргу на Президента до Печерського районного суду м. Києва. Вимоги 
скарги були такими: 

1. Визнати неправомірною бездіяльність Президента України, що 
виявилася у ненаданні відповіді на запит. 

2. Зобов’язати Президента України дати обґрунтовану відповідь на 
запит, задовольнивши інформаційний запит. 

3. Стягнути з Президента України державне мито в розмірі 3 грн. 
40 коп.  

ЧИ ІСНУЄ В УКРАЇНІ ПРАВО НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ?  

Майдан-ІНФОРМ 

О 16.30 наш «найгуманніший суд у світі» винесе своє рішення, яке, 
на жаль, судячи з аналогічної справи Олександра Северина, вже заздалегідь 
передрішено.  

Юрій Чумак, що у минулому році працював редактором газети «Но-
вини Чугуєва» на Харківщині, та був усунутий з посади за свої «помаран-
чеві» симпатії, заповзято підтримував Ющенка під час виборчої кампанії – 
2004, зараз судиться з народним Президентом. Чому – тому що змінилися 
люди при владі (і продовжують змінюватись), але не змінилась система 
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відносин між владою, яку уособлюють чиновники, та народом, який, саме, 
цю владу й обрав і відстояв на Майданах по всій Україні. Однак нові можно-
владці, тільки-но посіли тепленькі посади, забули, хто вони й для чого при-
ходять щодня на службу. 

На простий інформаційний запит, що було надіслано Юрієм Чумаком 
до Президента Ющенка в рамках операції «Для друку!» та отримано Секре-
таріатом ще 11.05.2005 р., президентські чиновники не спромоглися на-
дати бодай якої-небудь відповіді, знехтували правом громадянина, журна-
ліста на доступ до інформації. Іронія цієї історії полягає в тому, що в запиті 
якраз ставилося питання про те, коли буде припинено ганебну практику 
видання незаконних Указів на кшталт «Не для друку», тобто тих, які по-
рушують... Правильно: ПРАВО НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ. Тобто, 
Президентська канцелярія порушила це наріжне право людини, притаман-
не демократичному суспільству, як то кажуть, «у квадраті». А суд по анало-
гічній справі Северина цьому потурав. 

Якщо й завтра суд прийме подібне рішення, мовляв, відповідь надси-
лалася, але «неправильні» поштарі її десь загубили (до речі, це класична 
практика «відмазок» кучмівських часів, за що боролися, панове?!), Юрій 
Чумак має намір подати позов на пошту в особі Міністерства зв’язку, а 
коли воно, беззаперечно, доведе свою правомірність – на Секретаріат 
Президента за надання в суді неправдивої інформації. Чиновники – леда-
цюги та брехуни, – повинні бути покарані. А Президент, до речі, мав би 
дати належну оцінку (без)діяльності свого оточення, що підриває його 
авторитет, замість того, щоб прикриватись недолугими намаганнями слу-
хняних судів «прикрити сором»... 

Бо немає для влади більш важливого фактору, ніж довіра людей. 
Можна перерозподілити власність, призначити беззаперечно вірних міні-
стрів, накупити «БМВ» та «Мерсів», але, якщо народ відвернеться від влади, 
вона перестане бути владою. 

Пане Президенте, не підривайте віру у справедливість, надію на тор-
жество права, не дайте можливості Вашим підлеглим говорити неправду в 
суді! Якщо Ви 15 вересня у Печерському суді справу програєте – демокра-
тична Україна тільки виграє! 

(http://maidan.org.ua/, 15.09.2005) 

Три рази журналіст їздив до столиці, але 15 вересня, 5 жовтня і 24 
листопада судові засідання так і не відбулися. Судді терміново виїжджали 
на конференцію, хворіли, змінювався склад суду. 21 грудня суд, нарешті, 
відбувся, слухання справи перенесли до Чугуївського міського суду Харків-
ської області (за місцем проживання позивача)… 

http://maidan.org.ua/
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Слід відзначити, що кампанія «Для друку», організована ХПГ спільно 
з альянсом «Майдан», мала певні позитивні наслідки: українська влада, 
хоча й не відмовилася від обмежувальних грифів юридично, звела їх вико-
ристання нанівець фактично. 

Ще одним проблемним аспектом у реалізації права на доступ до інфор-
мації в Україні є здійснення права на доступ до офіційних заходів. Не зва-
жаючи на проголошені в державі демократичні принципи, місцеві органи 
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування іноді перешкоджають 
журналістам у доступі на офіційні заходи.  

СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ – ВІЙСЬКОВА ТАЄМНИЦЯ? 

Георгій Кобзар, м. Харків 

Під час виборчих перегонів 2004 року в Україні права людини пору-
шувались масово та постійно. Місцеві адміністрації та органи місцевого 
самоврядування, приймаючи політичні рішення, часто намагалися робити 
це потайки від громадськості. Тобто, доступ до інформації, й без того об-
межений, по таких справах ставав майже неможливим. Характерний при-
клад з практики нашого «местного самоуправства».  

24 листопада 2004 року міський голова м. Чугуєва Харківської обла-
сті Галина Мінаєва скликала позачергову сесію та призначила її прове-
дення, всупереч ч. 9 ст. 46 закону «Про місцеве самоврядування в Україні», 
на той же день. На порядку денного стояло прийняття звернення проти 
«антиконституційних дій опозиції». Мабуть, міський голова та частина 
«народних обранців», які бажали висловити своє «фі» власному народу, 
не хотіли, щоб інформація про це розійшлася по місту, в якому далеко не 
всі шанували дона Януковича. Тому представникам ЗМІ, які прийшли на 
сесію, вказали на двері.  

Міський голова поставила на голосування питання про присутність 
на пленарному засіданні Чугуївської міської ради журналістів Сергія Ро-
гозіна та Романа Гноєвого (останній, до речі, на той час працював корес-
пондентом газети «Новини Чугуєва» – друкованого органу ради!). Набра-
лося 13 голосів за те, щоб вони полишили приміщення. Хоча кількісний 
склад ради нараховує 32 депутати, а рішення, згідно з законом, приймаєть-
ся більшістю від складу згідно із списком (тобто, у нашому випадку, необ-
хідно 17 «за») пані Мінаєва проявила творчий підхід і заявила, що «у даному 
випадку вистачить і 13, рішення прийняте.»  

Це рішення тим більше незаконне, бо згідно зі статтями 4 та 46 вище-
згаданого закону, робота органу місцевого самоврядування повинна прово-
дитись на принципах гласності.  
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Із залу засідання також примусово, навіть без голосування, видаляли 
кореспондента газети «Точка зору» Юрія Чумака. Депутати Чугуївської 
міськради не дозволяли йому здійснювати відеозапис роботи сесії, образ-
ливо висловлювались на його адресу.  

Пояснення журналістів про те, що вони мають право бути присутніми 
на ВІДКРИТОМУ засіданні ради для того, щоб донести до широкого зага-
лу громадськості інформацію про «доленосні рішення» депутатів, міський 
голова та її посіпаки до уваги не взяли. Щоправда, частина депутатського 
корпусу, на знак протесту проти беззаконня, відмовилась приймати участь 
у цій виставі безглуздя та полишила приміщення...  

Мінаєва та «підмінаєвці» таки не дали змоги журналістам здійснити 
свої професійні обов’язки, таки проголосували за свою «писульку». Її текст 
залишимо суду історії, але перешкоджання законній діяльності журналіс-
тів, повинно бути розглянуто судом, який надасть цим діям оцінку за 
ст. 171 Кримінального Кодексу України.  

Але тут розпочинається вже 2-а серія. В той же день журналісти, чиї 
права були порушені, звернулися до Генерального прокурора України 
(вже колишнього) пана Васильєва з відповідною заявою. У грудні надійшов 
лист про те, що заява передана до Харківської обласної прокуратури і... 
І все. На дворі вже помаранчева «майже весна», середина лютого 2005 
року, а з того часу – ані слуху, ані духу. Цікаво: прокуратура, до функцій 
якої належить здійснення нагляду за дотриманням законності, сама пору-
шує закон «Про звернення громадян».  

Можливо, новий (старий) Генеральний прокурор Святослав Піскун 
прочитає цього листа, йому стане соромно за своїх підлеглих та справа 
зрушить з мертвої точки.  

А можливо, необхідно подавати позов до суду на бездіяльність про-
куратури?  

(Права людини, № 5, 15 – 28 лютого 2005) 

Порядок акредитації журналістів при райдержадміністраціях у Хар-
ківській області доволі невизначений, принаймні ними самими. За інфор-
мацією, що надійшла у відповідях РДА на інформаційні запити, які надси-
лала ХПГ, вимальовується картина, що цей порядок «загально прийнятий», 
тобто, у більшості цих закладів він взагалі не врегульований внутрішніми 
нормативними актами.  

Щоправда, минулого року Харківська облдержадміністрація нама-
галася прийняти нові правила акредитації, які, з одного боку, мали на 
меті зробити цю процедуру більш впорядкованою, але, з іншого, створю-
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вали безпідставні й зайві перешкоди для діяльності журналістів. Ось що з 
цього вийшло. 

ГРОМАДСЬКІСТЬ ХАРКОВА 
ОБГОВОРЮЄ ПРОЕКТ 

«ПРАВИЛ АКРЕДИТАЦІЇ ЗМІ 
ПРИ ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ» 

Юрій Чумак 

Харківська обласна організація партії «Наша Україна» (у минулому – 
партія «Реформи і порядок») і громадська організація «Наша Українська 
молодь» провели 21 червня на майдані Свободи художньо-політичну акцію 
«Строїмо» пресу по-новому». 

За словами одного з організаторів акції Костянтина Канішева, джере-
лом натхнення для її учасників став проект «Правил акредитації предста-
вників засобів масової інформації при Харківській обласній державній 
адміністрації», підготовлений керівником апарату ХОДА і начальником 
відділу з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю апарату обл-
держадміністрації. 

Новий проект акредитації був розісланий в усі харківські ЗМІ ще на-
прикінці квітня. У документі, що нараховує 18 сторінок, зокрема зазначено, 
що журналісти повинні з’являтися на прес-конференції тільки у встанов-
леній формі одягу, шанобливо відноситися до тих, у кого беруть інтерв’ю 
і не забувати про самоконтроль. А оператори під час зйомок повинні зні-
мати тільки зі штатива й у встановлених прес-службою місцях. У випадку 
непокори – скасування акредитації. 

Як підкреслив К. Канішев, організатори акції свідомо не називали 
імен чиновників облдержадміністрації – авторів розкритикованого доку-
мента, тому що і до виборів, і під час Помаранчевої революції вони кори-
стувалися повагою і певним авторитетом серед журналістських кіл Харкова. 
«Сподіваємося, що наші критичні зауваження будуть почуті і «Правила 
акредитації» будуть переглянуті у бік додання їм більшої демократичності 
та приведення у відповідність з українською та європейською законодавчою 
базою в цій галузі», – заявив К. Канішев. 

Харківська правозахисна група, на прохання прес-служби народного 
депутата України П. Ющенка наприкінці травня зробила правову оцінку 
проекту «Правил акредитації». Наші рекомендації були передані до обл-
держадміністрації. Наводимо цей документ у повному обсязі: 
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№ 47/05 від «25» травня 2005 р. 
м. Харків 
Харківська обласна державна адміністрація 
відділ з питань взаємодії 
із засобами масової інформації 
та зв’язків з громадськістю 
апарату облдержадміністрації 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОЕКТУ «ПРАВИЛ АКРЕДИТАЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ 
ЗМІ ПРИ ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ» 

Змістом права на інформацію є можливість кожного вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або 
в іншій спосіб – на свій вибір. Право на інформацію, так само як і свобода 
слова, є невід’ємним правом не тільки журналістів, але й будь-якого грома-
дянина, іноземця, особи без громадянства та юридичної особи.  

Український уряд, згідно із Загальною декларацією прав людини, 
будучи стороною Міжнародного пакту про громадянські і політичні права і 
підписавши Європейську конвенцію з прав людини, повинен захищати 
права, встановлені цими документами. Таке зобов’язання передбачає не 
просто повагу до цих прав, а й забезпечення існування законної та дієвої 
системи для сприяння цим правам та їх здійснення. 

Основу правового регулювання права на інформацію в Україні скла-
дає Конституція України. Конституційні основи права на інформацію за-
кріплені, перш за все, у ст. 32, 34 та 40 Основного Закону. За майже 14 
років незалежності України законодавча база значно змінилася у бік біль-
шої інформаційної відкритості. 

Зокрема, ст. 2 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні 
засобами масової інформації» наголошує, що «органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування зобов’язані надавати ЗМІ повну інфор-
мацію про свою діяльність, забезпечувати журналістам вільний доступ до 
неї, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну таєм-
ницю». Тобто, фактично, всі журналісти мають право на доступ до інфор-
мації в органах державної влади, в тому числі – і в Харківській облдер-
жадміністрації. Але для того, щоб робота журналістів при владних устано-
вах була краще організована, законодавці закріпили інститут акредитації. 
Згідно зі ст. 3 закону «Про порядок висвітлення діяльності органів держав-
ної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 
інформації», «акредитація журналістів і технічних працівників ЗМІ при 
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органах державної влади та органах місцевого самоврядування здійсню-
ється в цих органах шляхом їх реєстрації на підставі офіційного подання 
ЗМІ до відповідного органу…» Крім того, ст. 27 Закону України «Про 
друковані ЗМІ (пресу) в Україні» закріпила норму, за якою «редакції дру-
кованих ЗМІ мають право за погодженням з державними органами… без-
коштовно акредитувати при них своїх журналістів на визначений або не-
визначений строк». Таким чином, акредитація є добровільною, проводить-
ся вона за бажанням редакцій ЗМІ, процедура акредитації є повідомною, 
а не дозвільною, жодним законодавчим актом не передбачена відмова у 
наданні акредитації, тому відмова у наданні згоди на акредитацію взагалі 
є незаконною. В Україні вже є прецеденти, коли редакції газет вигравали 
судові спори з місцевими органами виконавчої влади (наприклад, редак-
тор Кремінської газети «Міські новини» Ірина Чорнобай проти Кремінської 
райдержадміністрації). Акредитація лише може бути скасована за підстав, 
чітко окреслених законодавством. 

Сам дух проекту «Правил акредитації представників ЗМІ при Хар-
ківській обласній державній адміністрації» не відповідає міжнародним та 
вітчизняним нормам забезпечення права на доступ до інформації, супере-
чить принципу прозорості та гласності діяльності органів державної влади. 
«Правила» носять чітко дозвільний характер акредитації, ставлять жур-
налістів у дуже вузькі, необґрунтовані рамки. Намагання авторів «Пра-
вил» заборонити подання заявки на акредитацію за факсом та електро-
нною поштою, обмежити тимчасову акредитацію лише 7 днями, не нада-
вати акредитацію спеціалізованим виданням, скасовувати акредитацію на 
підставі «не висвітлення діяльності управлінь, відділів і інших структур-
них підрозділів облдержадміністрації» протягом трьох місяців з дня ак-
редитації, навіть вказівка на проведення відеозйомок «лише зі штатива» 
виглядають надуманими. Вони можуть класифікуватися як спроби чини-
ти тиск на ЗМІ та втручатися в їх виробничий процес, що прямо заборо-
нено ст. 2 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 
масової інформації». 

Тому вважаємо, що підготовлений проект необхідно кардинально 
переробити у бік забезпечення широкої демократизації процедури акре-
дитації в ХОДА. Доцільним було б також, перед майбутнім затвердженням, 
надати перероблений проект для попереднього ознайомлення та обговорен-
ня представникам ЗМІ та громадськості. 

Член ХПГ Юрій Чумак. 
Співголова ХПГ Є.Ю.Захаров 
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PS: На нашу думку, люди, що зараз працюють в облдержадміністрації 
у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю, є профе-
сійними фаховими спеціалістами, що дійсно зацікавленні у налагодженні 
дієвої співпраці з журналістами. Проект «Правил акредитації» для того й 
було винесено на суд громадськості, щоб обговорити його, отримати пе-
вні зауваження та скорегувати цей документ у відповідності з вимогами 
сучасного демократичного суспільства. 

(Права людини, № 17, 15 – 30 червня2005)  

Цікаво, що цей проект так і залишився проектом. А порядок акредита-
ції, за повідомленням Харківської обласної держадміністрації, такий: згідно 
зі ст. 3 Закону «Про порядок висвітлення діяльності органів державної 
влади та місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», 
керівник ЗМІ надає у відділ з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадсь-
кістю апарату адміністрації заповнений бланк акредитації. Після цього від-
повідне ЗМІ вважається акредитованим при облдержадміністрації, а його 
журналісти, оператори і фотокореспонденти мають право при пред’явленні 
тимчасової перепустки та службового посвідчення, вільно проходити на 
будь-які заходи.  

Що стосується громадськості, порядок доступу громадян на заходи 
облдержадміністрації визначається управлінням з питань внутрішньої 
політики, яке опікується партіями та громадськими організаціями, про 
що треба запитувати окремо саме це управління, в тому числі і стосовно 
окремих громадян.  

Ситуація з доступом до нормативно-правових актів місцевих органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування значно покращилася остан-
нім часом, завдяки технічному прогресові, адже на допомогу зацікавле-
ним особам приходить інформація, що розміщується на Інтернет-сайтах цих 
органів. Зрозуміло, там, де ці сайти створено. 

ІНФОРМАЦІЯ ІНТЕРНЕТ-САЙТІВ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Юрій Чумак, м. Харків 

Конституція України у ст. 34 гарантує для кожного «право вільно 
збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, пись-
мово або в іншій спосіб». Згідно з Законом України «Про інформацію», 
право на інформацію забезпечується «обов’язком органів державної влади, 
а також органів місцевого і регіонального самоврядування інформувати 
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про свою діяльність та прийняті рішення» (ст. 10). Інформація державних 
органів та органів місцевого і регіонального самоврядування доводиться 
до відома заінтересованих осіб, і шляхом «…безпосереднього доведення 
її до заінтересованих осіб (усно, письмово чи іншими способами)» – це 
вимога ст. 21 вищезазначеного закону. Там же робиться наголос на тому, 
що «законодавчі та інші нормативні акти, що стосуються прав, свобод і 
законних інтересів громадян, не доведені до публічного відома, не мають 
юридичної сили». 

Виходячи з того, що майже всі нормативні акти, що видаються міс-
цевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування, так 
чи інакше стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян (за ви-
ключенням, хіба що, внутрішніх інструкцій, наказів тощо), цілком зрозу-
міло, що опублікувати весь цей інформаційний масив майже неможливо. 
Одним з оптимальних вирішень цього питання є створення веб-сайтів 
держадміністрацій та виконкомів у мережі Інтернет. 

У Харківській області такі сайти мають Харківська обласна держав-
на адміністрація (ХОДА) та виконком Харківської міської ради. Інтернет-
ресурс ХОДА www.kharkivoda.gov.ua містить у собі чимало новостійної 
інформації, всі розпорядження голови адміністрації, структуру управлінь 
та відділів ХОДА, графік прийому громадян керівництвом області тощо. 
Розміщуються навіть оголошення про вакансії у ХОДА.  

Як журналіста, мене зацікавила рубрика «Інформація для ЗМІ», в 
якій розміщуються всі прес-релізи облдержадміністрації та інших облас-
них державних структур. Інформація цікава і корисна. Тільки одне «але» 
виникло у мене: чому на офіційному сервері ХОДА розміщено дві резолю-
ції обласного осередку однієї з політичних партій, а саме – НСНУ: «Про 
конституційну реформу». Резолюція Харківської регіональної організації 
політичної партії «Народний Союз Наша Україна» (05.07.2005); «Про 
позицію Харківської регіональної організації політичної партії «Народний 
Союз Наша Україна» щодо блокування з іншими політичними силами на 
наступних виборах 2006 р.». Резолюція Харківської регіональної організації 
політичної партії «НСНУ» (05.07.2005). Наскільки мені відомо, у сучас-
ній українській Конституції вже не міститься положень щодо провідної 
та керуючої ролі будь-якої партії. Може, керівники Харківської облдер-
жадміністрації, що одночасно є й провідними діячами регіональної орга-
нізації НСНУ, створили обласний партійний осередок безпосередньо в 
ХОДА, тому і його резолюції розміщуються на сайті адміністрації? Однак, 
ст. 6 Закону України «Про політичні партії в Україні» чітко забороняє 
«створення і діяльність структурних осередків політичних партій в органах 
виконавчої… влади». 

http://www.kharkivoda.gov.ua
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Крім того, у цій рубриці неможливо ознайомитись із діючим поло-
женням про акредитацію. Натомість, для інформування журналістів там 
міститься лише проект нового «Положення про акредитацію при ХОДА», 
яке ще не вступило в силу. Це цілком слушно, але, поки діє старе положення, 
за яким саме зараз і відбувається акредитація, воно повинно бути доведено 
до широкого журналістського загалу. 

Районні держадміністрації в області (РДА) ще не мають своїх веб-
ресурсів, тому їх інформація розміщується на офіційному сайті ХОДА у 
відповідному розділі (у який чомусь потрапило й посилання на Харківсь-
кий міськвиконком, котрий аж ніяк не є держадміністрацією). Ця інформа-
ція, як правило, представлена за такою структурою: «Довідка-презентація. 
Структура РДА. Керівництво РДА. Місцезнаходження РДА та її підроз-
ділів» Частина РДА обійшлася без презентацій, але лише 2 (Печенізька та 
Вовчанська) з усіх представлених райдержадміністрацій Харківської обла-
сті спромоглися розмістити «Нормативно-правові акти РДА. Розпорядок 
роботи керівництва і працівників РДА». Не зосереджуючись на тому, що 
не зовсім зрозуміло, чому розміщено «розпорядок роботи», а не графік 
прийому, бо ж працюють усі РДА за типовим розпорядком держустанов, 
зауважу, що печеніжські чиновники надали інформацію лише про 4 роз-
порядження, прийняті з січня по травень поточного року. І тільки Вовчан-
ська РДА розміщує на сайті усі свої розпорядження (на 06.06.05 їх було 147). 
Це є гідним прикладом для наслідування.  

Офіційний сервер Харківської міської ради, міського голови, вико-
навчого комітету www.city.kharkov.ua є досить потужним та містить вели-
кий масив корисної інформації: новини, довідка про місто, роботу міської 
ради, голови, виконкому, інформація прес-служби. Цікавою є рубрика 
«Важливо», у якій розміщуються повідомлення про найважливіші події в 
місті, конкурси, проекти рішень, що є цікавими для широкого загалу гро-
мадськості тощо. Є також всі рішення сесій Харківської міської ради, рі-
шення виконавчого комітету міськради (не впевнений, що всі, бо, напри-
клад, за липень 2005 року розміщено лише 2, можливо, ті, що не розміщу-
ються, стосуються звичних для виконкому внутрішніх рішень «визнати 
роботу певного відділу щодо… задовільною, недостатньою, прискорити, 
поліпшити» та т. ін.), розпорядження міського голови (згідно за нумерацією, 
певно, що не всі). 

Сайти як ХОДА, так і міськвиконкому надають можливість здійснен-
ня зворотнього зв’язку з відвідувачами: можна надіслати електронною 
поштою запитання губернатору чи міському голові. Але, враховуючи, що 
законодавчо така форма звернень громадян не врегульована, далеко не 
завжди, за моїми спостереженнями, запитувачі отримують відповіді. 

http://www.city.kharkov.ua
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Серед міст обласного значення власний Інтернет-ресурс www.chuguev. 
kharkov.ua має Чугуїв. Але це скоріше презентаційний сайт міста, ніж ін-
формаційний ресурс органу місцевого самоврядування, хоча і підтримується 
співробітниками інформаційно-аналітичного відділу міськвиконкому. На 
ньому міститься багато пізнавальної краєзнавчої, економічної, географіч-
ної інформації, навіть «перспективы развития города», з нормативних 
документів місце знайшлося лише для двох: «Порядок государственной 
регистрации субъектов хозяйствования», «Порядок оформления разреши-
тельных документов в сфере хозяйственной деятельности в г. Чугуеве».  

В цілому, створення Інтернет-ресурсів місцевих органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування є досить перспективною стратегією розвит-
ку інформаційних відносин, що сприятиме втіленню у життя права кожно-
го на доступ до інформації. Однак, необхідна як воля та політична куль-
тура керівництва відповідних органів, так і громадський контроль з боку 
суспільства, задля того, щоб ці сайти не перетворилися на чергові «довід-
ки-презентації», а слугували своїй основній меті – інформували про діяль-
ність відповідних органів та прийняті ними рішення.  

(Права людини, № 20,15 – 30 липня, 2005) 

Наприкінці року про рецидиви минулого нагадало обласне СБУ.  

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ 

Управлением СБ Украины в Харьковской области в рамках опреде-
ленной Законом Украины «О государственной тайне» компетенции в от-
ношении выполнения функций специально уполномоченного органа го-
сударственной власти в сфере обеспечения защиты государственной тайны 
проведен комплекс мероприятий, направленных на выявление и ликвида-
цию предпосылок к утечке сведений, составляющих государственную тайну.  

Как сообщает пресс-центр УСБУ в Харьковской области, сегодня в 
Харьковском регионе ряд учреждений, предприятий и организаций испо-
льзует в своей деятельности секретную информацию. С целью защиты 
интересов государства, надежного сохранения секретной информации со-
трудниками Управления СБУ проведены проверки отдельных организаций, 
осуществляющих деятельность, связанную с государственной тайной.  

В ходе проведенных проверок в текущем году Управлением выявле-
ны факты нарушения требований законодательства Украины о государст-
венной тайне, которые создавали предпосылки к разглашению секретной 
информации или утраты ее материальных носителей. По результатам про-
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верок 66 лиц, ответственных за сохранение государственной тайны, были 
привлечены судами Харькова к административной ответственности сог-
ласно ст. 212-2 КУАП Украины («Нарушение законодательства о государ-
ственной тайне»).  

Кроме наказания за нарушение законодательства, привлечение к ад-
министративной ответственности имеет своей целью и осуществление 
профилактического влияния на нарушителей. Управление СБ Украины в 
Харьковской области продолжает осуществлять мероприятия, направлен-
ные на защиту национальной безопасности в отрасли охраны государст-
венной тайны. 

(«Вечерний Харьков», № 146, 29.12.2005) 

Як зрозуміло зі змісту вищезгаданого матеріалу, СБУ карала не за 
приховання інформації «про факти порушень прав і свобод людини і гро-
мадянина», а навпаки, «за створення передумов для розголошення секретної 
інформації». 

Слід зазначити, що такі порушення, поряд з іншими (на кшталт «не-
виконання норм і вимог криптографічного та технічного захисту секретної 
інформації, внаслідок чого виникає реальна загроза порушення цілісності 
цієї інформації або просочування її технічними каналами) тягнуть за со-
бою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від трьох до де-
сяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. ( Кодекс доповнено 
статтею 212-2 згідно із Законом N 1080-XIV( 1080-14 ) від 21.09.99, із 
змінами, внесеними згідно із Законом 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004 )  

Щоб довідатись, як безпосередньо реалізується на Харківщині право 
на доступ до інформації, співробітники ХПГ надсилали на протязі 2005 
року інформаційні запити та звернення до регіональних органів місцевої 
влади та самоврядування. 

Загалом було надіслано 57 запитів (обласна державна адміністрація; 
26 районних державних адміністрацій; двічі по 7 запитів до міськвикон-
комів міст обласного значення; обласні управління МВС, СБУ, прокурату-
ри, юстиції, статистики, судової адміністрації, податкової адміністрації, 
екології та природних ресурсів, Держдепартаменту з питань виконання 
покарань, праці та соціального захисту, охорони здоров’я; кваліфікаційна 
комісія суддів, відділ у справах національності ОДА, кваліфікаційно-дис-
циплінарна комісія адвокатури, апеляційний суд). 

Взагалі не відповіли на запити 12 установ – Блюзнюківська, Велико-
бурлукська, Вовчанська, Зачепилівська, Золочівська, Нововодолазька, 
Печенізька, Сахновщинська районні державні адміністрації, Харківський 
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та Первомайський міськвиконкоми, обласні управління прокуратури та 
інформації. 

Було отримано 45 відповідей (за адресатами), з них своєчасно, тобто 
у встановлений законом місячний термін, – 41 відповідь. При цьому тіль-
ки три установи повідомили, відповідно до закону «Про інформацію», 
про те, що запит буде задоволено, або про відмову (за адресатами) – облас-
на державна адміністрація, обласне управління МВС; Боровська районна 
державна адміністрація. 

Задоволено 23 запити, відмовлено в наданні інформації по 22 запитам 
(8 районних державних адміністрацій, обласні управління СБУ, статистики, 
судової адміністрації, охорони здоров’я, кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісія адвокатури, апеляційний суд, праці та соціального захисту, міськ-
виконкоми Лозової та Чугуєва – двічі). 

У Додатку подані узагальнені дані по відповідям на інформаційні 
запити та деякі надані відомості. 
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VII. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ 

«Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає 
свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати i передавати інфор-
мацію та ідеї без втручання органів державної влади i незалежно від кор-
донів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяль-
ності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств», – 
це гарантує 10 стаття Європейської конвенції про захист прав людини та 
основних свобод. 

«Кожному гарантується право на свободу думки та слова, на вільне 
вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово 
або в іншій спосіб – на свій вибір», – так зафіксовано у ст. 34 Конституції 
України. Слід зауважити, що це право належить дійсно «кожному», а не 
тільки журналістам. Але останні ним частіше користується, бо це необхід-
но їм для використання професійних обов’язків. 

Якщо порівнювати ситуацію зі свободою слова у 2004 та 2005 роках, 
то поступ буде цілком очевидним. Одним із безсумнівних надбань Пома-
ранчевої революції є широка свобода слова, що панує в незалежних ЗМІ 
та, чим далі – і в державних та комунальних. У минулому залишились го-
резвісні «темники», журналістів вже не звільняють з роботи за висвітлен-
ня «не під тим кутом» певних фактів та подій, на них не тиснуть з боку 
державних органів. Все це явно виявилось під час виборчої кампанії до 
Верховної ради 2006 року, початок якої прийшовся на кінець 2005 року. 
З телеекранів, зі шпальт газет, у радіоефірі були присутніми, у рівній 
мірі, як представники провладних партій, так і опозиції (останні, до речі, 
навіть більше, з огляду на потужні фінансові ресурси Партії регіонів).  

Процес демократизації ЗМІ, однак, був призупинений тим, що так і 
не було втілено в життя плани щодо роздержавлення державних та ко-
мунальних ЗМІ, створення суспільного телебачення та громадського 
радіо. Можливо, на це не вистачило часу. Можливо, через велику кіль-
кість інших проблем, що постали перед країною, до цієї не віднеслися с 
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належною увагою та наполегливістю. А, можливо, певна частка можно-
владців була проти такого реформування, сподіваючись, що місцеві ре-
дакції будуть і надалі працювати за принципом: «чєго ізволітє?», коли 
будь-які примхи голів адміністрацій або міських та селищних голів без-
перечно втілювались на шпальтах повністю залежних комунальних га-
зет та в передачах місцевого мовлення. Комунальні ЗМІ – пережиток 
часу, але вони продовжують існувати в незалежній Україні і залишають-
ся острівками несвобідної преси. 

Можна вважати, що медіа-простір Харківщини минулого року був 
вільним, але не обійшлося й без декількох скандалів. 

«ПЕРВОЙ СТОЛИЦЕ» ОТКАЗАНО В ЭФИРЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ 
МОТИВАМ, – СЧИТАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ ВИДЕОКАНАЛА 

КОНСТАНТИН КЕВОРКЯН 

Харьковский телевизионный «Седьмой канал» оказался в центре скан-
дала. Его руководство разорвало договор с каналом «Первая столица» и 
отказалось транслировать его передачи на своей частоте. Но судебных засе-
даний по этому поводу не намечается. 

О том, что передача не пойдет в воскресный эфир, сотрудники «Пер-
вой столицы» узнали только тогда, когда уже собирались везти на «Седь-
мой» кассету с подготовленным видеоматериалом. По словам владельца 
«Первой столицы» и ее вдохновителя Константина Кеворкяна, руководст-
во «Седьмого канала» сообщило ему о том, что договор не продлен. В ре-
зультате телезрители не увидели отснятого материала с новогодними по-
здравлениями известных харьковчан, под угрозой срыва оказались дого-
воренности с рекламодателями. 

«Первая столица» считает сложившуюся ситуацию в определенной 
степени политической расправой. «Мы занимали спокойную, выдержан-
ную позицию во время противостояния оранжевых и бело-голубых, при-
держиваясь нейтралитета исходя из высших интересов города и не по-
ддерживая курс на жесткую конфронтацию, – объясняет Кеворкян. – Ви-
димо, подобная позиция была воспринята «Седьмым», поддерживающим 
Виктора Ющенко, как контрреволюционная». Представители видеокана-
ла считают, что сегодня, когда Харьков освободился от влияния Донецка 
и Днепропетровска, город вполне может оправдывать имя «Первой сто-
лицы». Между тем корреспонденту «Вечерки» не удалось получить ко-
мментарий ни у генерального директора «Седьмого» Александра Мар-
ченко, ни у его заместителя Виталия Багацкого. Передачи «Первой сто-
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лицы» планируется разместить на канале ТРК «Симон», для чего потре-
буется налаживать новые технологические и человеческие связи. В суд 
Константин Кеворкян обращаться не собирается, хотя для него это уже 
не первый срыв эфира на «Седьмом». «Мы считаем, что нужно занимать-
ся консолидацией общества, а не сведением старых счетов», – сказал он. 
Напомним, что канал «Первая столица» уже тринадцатый год существует 
в харьковском эфире. 

(«Вечерний Харьков», № 5, 18.01.2005 р.) 

СКАНДАЛ У ХАРКОВІ. СУДОВИЙ ВИКОНАВЕЦЬ 
ВИЛУЧИВ БУХГАЛТЕРСЬКУ ДОКУМЕНТАЦІЮ РАДІОКОМПАНІЇ, 

ЯКА МОВИТЬ НА FM-ЧАСТОТІ 

Микола Піддубний, Анатолій Гавриляко 

Дві харківські ФМ-станції, «Шансон» і «Мелодія», перейшли у режим 
екстрених випусків. Уранці судовий виконавець з охороною вилучив пе-
чатки та документи компанії-мовника. Підстава – рішення дніпропетровсь-
кого суду про ліквідацію ТРК «Онікс». При цьому, кажуть постраждалі, 
обшук улаштували в іншій компанії того ж власника – ТРК «Нота». 

Віталій Кириленко, директор ТРК «Нота»: 
Юридически это разные компании. И если у них есть разрешение на 

вход в АО «Оникс», это не значит, что они имеют право врываться на тер-
риторию «Ноты». 

Представник міністра внутрішніх справ Олександр Сирота заявив, що 
дії судового виконавця порушують права журналістів. Крім того, міліцію 
зацікавив добір понятих. 

Фірмою-ліквідатором суд призначив компанію, яка володіла в «Онік-
сі» двома процентами акцій. Її уповноважений наполягає, що міліція втру-
тилася у процес безпідставно. 

Олександр Шикуленко, представник Українського медіахолдингу:  
Никуда мы не врывались силовым методом. Спокойно пришли. То, 

что здесь заявлял товарищ, который назвался представителем министра 
внутренних дел, – это элементарная самодеятельность. 

Представник міністра та судовий виконавець згоди так і не дійшли. 
Пан Сирота упевнений, що за конфліктом двох медіа-структур стоїть вели-
ка політика. 
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Олександр Сирота, представник МВС у Харківській обл.:  
Медиа-холдинг, владелец 2 % акций «Оникса», во время выборов пи-

сал оды Януковичу, а не объективные статьи. Сегодня холдинг пытается 
переориентироваться и сделать из Харькова то, что не смог сделать Куш-
нарев и остальные – ПИСУАР. 

Андрій Самойлов, судовий виконавець: 
Я вмешался исключительно на основании Закона Украины об испол-

нительной службе. Политической подоплеки можете не искать. Ее здесь не 
существует. 

Поки йшли суперечки, помічники судового виконавця завантажили 
вилучені документи у машину. Чи продовжиться у Харкові мовлення «Шан-
сону» та «Мелодії», ніхто з учасників конфлікту сказати не зміг.  

(5 канал, 26.07.2005) 

Однак, найбільшого резонансу набув скандал навколо харківської 
газети «Пятница», до якої позиваються місцеві податківці. 

ЕСЛИ РАНЬШЕ СУДЕБНАЯ ТЯЖБА С ПРЕССОЙ ЗАТЕВАЛАСЬ, 
ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ ИЗДАНИЕ, ТО ТЕПЕРЬ ПРОСТО ПОТОМУ, 

ЧТО НАПАДЕНИЕ – ЭТО ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ИЛИ, ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОД МЕДИА-ШУМОК ПЕРЕЛОЖИТЬ ПРОБЛЕМЫ 

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ  

Татьяна Яшина, для «Пятницы» 

Для тех, кто еще не в курсе: месяц назад информационное агентство 
«Обозреватель» опубликовало статью Олега Ельцова «Похитить. Пытать. 
«Срубить выкуп». Она рассказывала о похищении Дзержинской налого-
вой милицией г. Харьков двух луганских предпринимателей – Дмитрия 
Довганя и Владимира Лосиевского. Бизнесменов обвинили в уклонении 
от уплаты налогов и переправили в Харьковскую областную прокуратуру. 
Здесь, утверждали луганчане, показания из них выбивали пытками. Нало-
говая милиция принялась активно защищать честь и достоинство своих 
сотрудников. Она подала иск в суд на харьковскую газету «Пятница», кото-
рая перепечатала статью Ельцова с сокращениями.  

О таком развитии событий редакция «Пятницы» узнала из выпуска 
новостей АТН, и только спустя несколько дней мы получили официаль-
ное уведомление. Любопытно, прежде было на теле- и радиопросторах 
Харьковщины, чтоб одно средство массовой информации узнавало о по-
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данном на него иске в суд от другого СМИ? Если нет, то теперь создан 
скандальный прецедент. Второй вопрос: с каких таких коврижек закрытая 
структура, которая обычно строго дозирует «сливаемую» прессе информа-
цию, вдруг раструбила о деле, связанном со столь щекотливыми обстояте-
льствами? Став непосредственным участником событий, «Пятница» объяви-
ла о начале собственного расследования и пригласила принять в нем учас-
тие всех, кому было что-либо известно о деле луганских бизнесменов.  

Первыми отозвались из Луганска фигурировавшие в статье бизнесме-
ны Дмитрий Довгань и Владимир Лосиевский: «Все изложенное в статье – 
правда. Если они считали, что мы виноваты, что мы преступным путем 
уходили от уплаты налогов, то надо было вести расследование по закону. 
Но вместо этого нас пытали и били. Что касается подтверждений факта 
пыток, на сей счет есть данные медицинских исследований, проведенных 
в Луганске и Киеве».  

После своего освобождения предприниматели подали жалобу на харь-
ковских правоохранителей. Рассказывает защитник луганчан Виктор Щу-
ров: «Но поначалу у нас сложилось впечатление, что объективное рассле-
дование не допустят ни при каких обстоятельствах. Жаловаться на про-
куратуру в прокуратуру – это нонсенс. Нашу жалобу Генпрокуратура 
переправила на рассмотрение опять же в Харьков. Но потом вышла ста-
тья. Более действенной оказалась скорее даже ваша перепечатка, потому 
что газета местная. Против следователей возбудили уголовное дело по 
ст.365 УК, часть 2 «Превышение власти или служебных полномочий, со-
провождающееся насилием». Но и теперь на допросы потерпевших никто 
не вызывал, судмедэкпертиза откладывалась, – ждали, видимо, пока следы 
исчезнут. Впрочем, на теле у Димы после ожогов током ТАКИЕ отметины!». 

Как сообщил Виктор Щуров, следователи прокуратуры со своей сто-
роны подали иск в суд о признании уголовного дела против них недейст-
вительным. «Мы убеждены, что это сделано для того, чтобы оттянуть 
время и уйти от ответственности. Спасибо, конечно, публикациям, но ведь 
газета не может каждый раз подталкивать следствие: вы напишете – они 
что-то сделают. Не напишете – расследование снова застопорится. Знаете, 
сколько сейчас людей в прокуратуре ожидает приема у следователей Киев-
ской прокуратуры? Они, как и мы, не верят в объективность харьковских 
правоохранителей! Мы тоже добиваемся передачи дела независимым сле-
дователям из Луганска или Киева».  

Вскоре луганчане дали интервью АТН и радио «Новая волна», и уже 
на следующий день их вызвали в Харьковскую прокуратуру для дачи по-
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казаний по делу о превышении служебных полномочий ее же следовате-
лями, и была проведена судмедэкспертиза. «Они уже понимают силу прессы 
и сделают все, чтобы этим делом СМИ дальше не занимались», – считает 
защитник Щуров.  

«Они, что, подали на вас в суд? – удивился в разговоре с «Пятницей» 
автор опубликованного в «Обозревателе» материала Олег Ельцов. – Все 
свидетельства записаны на кассете, это никоим образом нельзя опроверг-
нуть. Есть заключения врачей, Дмитрий лечится до сих пор. Ко мне лич-
но никаких претензий не было и быть не может. Подав же в суд на газету, 
они повели себя просто безграмотно. Люди мечутся, – скорее всего, им 
грозит увольнение из органов, и они пытаются обелить себя всеми извест-
ными способами».  

Относительно иска высказался и адвокат коллегии харьковских ад-
вокатов Владимир Олевский: «Вы сделали перепечатку и этим не сказали 
ничего нового. Что касается того, что на вас подали иск в суд, можно го-
ворить, что это неверно. Потому что это была просто перепечатка. Если же 
данный иск существует, то он обречен на провал».  

Если профессиональные юристы и искушенные в криминальной те-
матике «акулы пера» оценивают иск к «Пятнице» как заведомо проигрыш-
ный, то чего же добиваются налоговики? Это мы выясняли у начальника 
областной налоговой милиции Александра Хольченкова: «Налоговая ра-
сследует уголовное дело, по нему задержано 62 млн грн – это НДС, кото-
рый должно было возвратить государство из бюджета. По делу уже есть 
задержанные, они дают показания. Те, о ком идет речь в статье, были у 
меня, мы их приглашали. Да, они действительно доставлялись сюда, дей-
ствительно проводились следственные действия. Остальное – вымысел! 
Проводили проверку Генпрокуратура, областная прокуратура, отдел по 
борьбе с коррупцией. Заключений о нарушениях нет. Также я не распола-
гаю сведениями об уголовном деле против следователей. В резонансе, 
которое получило дело луганчан, имеется один положительный момент: 
задержан организатор группы. Он в СИЗО и уже дал показания. А на 
«Пятницу» подали в суд потому, что информационное агентство «Обозре-
ватель» не является средством массовой информации. Теперь по решению 
нашего суда «Пятница» может судиться с «Обозревателем». Если сочтет 
нужным...»  

Словом, люди в погонах были уверены в выигрыше при каких угод-
но раскладах: кому суд пойдет навстречу, какой-то газете или налоговикам? 
Много лет украинские масс-медиа только и занимаются тем, что переска-
зывают озвученные на пресс-конференциях проценты и отфильтрованные 
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центрами общественных связей факты. Но поверивший в грядущие пере-
мены народ повалил к независимой прессе! После объявления в СМИ об 
иске против «Пятницы» число обращений к нам увеличилось во много раз. 
Причем каждый со своей историей, и почти в каждой из них своя «бомба». 
Скорее всего, продолжение последует  

(«Пятница», м. Харків, №10,03.03.2005) 

СПРАВА «П’ЯТНИЦІ», 13 КВІТНЯ 

Юрій Чумак 

У Дзержинському районному суді м. Харкова пройшло перше слухання 
у справі «Дзержинська податкова міліція проти газети «П’ятниця». Приво-
дом для позову податківців стала стаття, яку «П’ятниця» ще на початку року 
передрукувала з Інтернет-видання «Обозреватель» (www.obozrevatel.com.ua). 
У матеріалі розповідалося про «перевертнів у погонах», що нібито працю-
ють у податковій міліції Дзержинського району. Тепер податківці жадають 
від головного редактора газети спростування і моральної компенсації – 
майже 125 тисяч гривень. 

Сьогоднішнє судове засідання розпочалося з конфлікту. Ще до того, 
як суддя Любов Шаповаленко приступила до розгляду позову, податківці 
зажадали видалити з залу засідання журналістів. Однак суддя зйомку в 
залі суду все-таки дозволила. 

Вже на початку слухання справи стало зрозуміло, що мирної угоди, 
яку запропонувала сторонам суддя, швидше за все, не буде. Представники 
податкової міліції Дзержинського району жадають від головного редактора 
газети спростування статті про те, як співробітники відомства били за-
триманих і вимагали в них гроші. І відшкодування морального збитку: 
окремо податковій міліції Дзержинського району – 100 тисяч без однієї 
гривні і по 5 тисяч гривень кожному з п’яти високоморальних співробіт-
ників, що згадувалися в статті. 

Цікаво, що проти «Обозревателя», матеріал якого слово в слово пе-
редрукувала «П’ятниця», податківці чомусь позову до суду не подавали. 
Можливо тому, що не по зубах столичне видання? А місцеву газету, яка, 
до речі, одна з небагатьох у Харкові заповзято й віддано підтримувала на 
виборах Ющенка, що, можна душити?! Думаю, що після дощичку в четвер 
податківці засудять «П’ятницю». 

(«Політична Україна», 13.04.2005) 

http://www.obozrevatel.com.ua)
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА – НАЛОГОВАЯ МИЛИЦИЯ 
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ПРОТИВ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «ПЯТНИЦА» 

Новости АТН неоднократно рассказывали об этом деле. Напомним, 
что в январе этого года «Пятница» частично перепечатала статью Олега 
Ельцова из интернет-издания «Обозреватель» о том, что представители 
налоговой милиции Дзержинского района – «оборотни в погонах», кото-
рые с помощью пыток и незаконных обысков выбивали признания и день-
ги из луганских предпринимателей. Налоговики посчитали, что этой ста-
тьей им был нанесён моральный ущерб и через суд потребовали сто тысяч 
гривен без одной гривны за моральный ущерб организации и по пять ты-
сяч – каждому обвиненному в избиениях сотруднику. 

В течение ряда заседаний были опрошены автор статьи Олег Ельцов, 
герои статьи луганские предприниматели, сами истцы. Сегодня суд по-
лучил подтверждение из прокуратуры о том, что харьковской облпроку-
ратурой возбуждено уголовное дело по факту превышения власти долж-
ностными лицами налоговой милиции Дзержинского района. Дело было 
возбуждено третьего февраля из-за выхода статьи Ельцова в интернет-
изданнии «Обозреватель». На основании того, что проводится уголовное 
расследование, судебное разбирательство по иску налоговиков против 
журналистов было приостановлено до вынесения судебного решения по 
делу уголовному. Как заявил новостям АТН представитель ответчика Ни-
колай Столяров, именно такое решение суда он в настоящей ситуации счи-
тает единственно законным и с ним полностью согласен. Представитель 
истцов Вячеслав Исмайлов, решением неудовлетворен, убежден, что это 
затягивание дела и намерен подать апелляцию. 

(«Агентство Телевидения Новости»,25.05.2005)
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VIII. СВОБОДА МИРНИХ  ЗІБРАНЬ 

Право мирних зібрань гарантується статтею 39 Конституції України: 
«Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, 
мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіща-
ються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Об-
меження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом від-
повідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського 
порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони 
здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей». 

Крім того, Україна взяла на себе зобов’язання виконувати низку 
міжнародних документів, які стосуються прав людини і містять посилан-
ня на право на мирні зібрання – Загальна декларація прав людини (ст. 20), 
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (ст. 21) та Євро-
пейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (ст. 11). 
Конституційний Суд України в рішенні від 19 квітня 2001 року зазначив, 
що право на мирні зібрання є «невідчужуваним і непорушним» правом 
громадян і дав офіційне тлумачення статті 39 Конституції, зокрема щодо 
термінів сповіщення органів влади про проведення масового заходу: «Ці 
строки не повинні обмежувати передбачене статтею 39 Конституції 
України право громадян, а мають служити його гарантією і водночас 
надавати можливість відповідним органам виконавчої влади чи органам 
місцевого самоврядування вжити заходів щодо безперешкодного прове-
дення громадянами зборів, мітингів, походів і демонстрацій, забезпечення 
громадського порядку, прав і свобод інших людей». Також Конституційний 
Суд визначив, що конкретизувати окремі положення статті 39 Конституції 
повинен окремий закон, який до цього часу не прийнятий. 

 
Задля дослідження політичної та громадської активності населення 

Харківської області та діяльність місцевої влади у цій сфері, ХПГ напра-
вила 7 запитів до міських голів саме міст обласного значення в Харківській 
області. У місячний термін ми одержали 7 відповідей, з них 3 – відмови у 
наданні інформації. 
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 Місто Дата 
запиту 

Дата 
відповіді 

Надані 
дані 

відмова 

 Ізюм 04.10.05 20.10.05 +  
 Куп’янськ 04.10.05 17.10.05 +  
Одна відмова 
на 2 запити 

Лозова 04.10.05 31.10.05  Не підлягає 
відповіді 

Одна відмова 
на 2 запити 

Люботин 04.10.05 10.10.05  Приїздіть 
на місце 

Одна відмова 
на 2 запити 

Первомайський 04.10.05 07.10.05  Не зрозуміло 

 Харків 04.10.05 31.10.05 +  
 Чугуїв 04.10.05 24.10.05 +  
Усього:  7 7 4 3 
 

Кількість заявок Кількість 
 проведених 
заходів 

Серед-
ній 

промі-
жок 

між за-
явкою 
і провед. 
зборів 

Кількість 
судових 
процесів 
щодо об-
меж. про-
вед. мир-
них зборів 

Кількість 
судових 
рішень 
про об-
меження 
чи забо-
рону 

2003 2004 ½ 
2005 

   

Місто 

2003 2004 ½ 
2005 

та кількість людей  2003 
2004 
½ 2005 

2003 
2004 
½ 2005 

7 7 9 Ізюм 8 7 10 
600 4500 2300 

3-5 днів 
 

– – 

11 16 3 Куп’янськ За весь період 30 
1500 2000 2000 

2-3 днів – – 

Лозова В і д м о в а  у  н а д а н н і  і н ф о р м а ц і ї  –  а б с о л ю т н о  
б е з п і д с т а в н а  

Люботин Немає  часу,  запрошують  самому переглянути  документи  
на  міст і  

Перво-
майський 

В і д м о в а  ц і л к о м  б е з п і д с т а в н а  

Харків Н е м а є  с т а т и с т и к и  5-10 
днів 

6 3 
частково 

11 9 2 Чугуїв 13 15 2 
2500 6300 300 

7 днів 1  

 
Що стосується нормативних документів, які регламентують прове-

дення мирних зібрань, то Ізюмський виконком посилається на Конститу-
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цію України, Указ Президії Верховної Ради СРСР (?) «Про відповідальність 
за порушення встановленого порядку організації і проведення зборів, мітин-
гів, вуличних походів і демонстрацій» та Рішення Конституційного Суду 
України «Про завчасне сповіщення органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і де-
монстрацій (справа щодо завчасного сповіщення про мирні збори)». Однак, 
у Харківській області, судячи із наданих на запит тимчасових Положень 
про порядок розгляду міськвиконкомами питань щодо організації та про-
ведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій, розроблене типове по-
ложення, яке приймалося місцевими радами у 2000 р. Принаймні, Положен-
ня, надані Куп’янським, Харківським та Чугуївським міськвиконкомами, 
мають одну і ту ж структуру, визначення і взагалі тексти їх ідентичні. 
Розрізняються вони тільки місцями проведення мирних зібрань та інколи – 
визначенням терміну, за яким подаються заяви на проведення мирних за-
ходів. У Куп’янську, Харкові – не пізніше, як за 10 діб, у Чугуєві – за 5. 
Заявки обов’язково розглядаються і затверджуються узгоджувальною гру-
пою органу місцевого самоврядування. При цьому заінтересована особа по-
відомляється письмово про рішення групи – не менш як за 5 днів, а орган, 
який очолює страйк – за 1 день до часу проведення заходу. 

Але буває потреба у терміновому реагуванні на деякі події, і тоді ор-
ганізатори пікету чи ходи дуже ризикують опинитися в ролі порушників 
цих вищезгаданих Положень. 

Всі ці Положення, на жаль, не є бездоганними з точки зору демокра-
тичності та права. Харківська правозахисна група надсилала до Чугуївської 
міської ради свої рекомендації щодо прийнятого сесією нормативного 
документу, який регулює право на свободу мирних зібрань, з метою спону-
кати депутатів внести до нього певні зміни. 

 
№ 61/05 від «21» липня 2005 р. 
Чугуївська міська рада Харківської обл., 
вул. К. Лібкнехта, 35-а, м. Чугуїв, 63503 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО «ТИМЧАСОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ 
ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ, МІТИНГІВ, ПОХОДІВ, ДЕМОНСТРАЦІЙ 
ТА ІНШИХ МИРНИХ ЗІБРАНЬ НАСЕЛЕННЯ МІСТА ЧУГУЄВА», 
ЗАТВЕРДЖЕНОГО РІШЕННЯМ XLII СЕСІЇ IV СКЛИКАННЯ 

ЧУГУЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Право мирних зібрань гарантується статтею 39 Конституції України: 
«Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити 

збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно 
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сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самовряду-
вання. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися 
судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та 
громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, 
для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей». 

Стаття 39 Конституції встановлює для організації масових зібрань по-
відомний, а не дозвільний порядок, і вона не містить обмежень щодо тер-
міну подачі повідомлень. Повідомний порядок полягає у подачі заяви про 
проведення заходу організаторами до органів місцевої влади або місце-
вого самоврядування, що не мають права, у свою чергу, відмовити у йо-
го проведенні. Такі мирні збори можуть бути заборонені виключно у су-
довому порядку, за поданням місцевих органів влади та місцевого само-
врядування. 

Крім того, Україна взяла на себе зобов’язання виконувати міжна-
родні договори, які стосуються прав людини і містять посилання на сво-
боду мирних зібрань – Міжнародний пакт про громадянські та політичні 
права (стаття 21) та Європейську Конвенцію про захист прав людини та 
основних свобод (стаття 11).  

Конституційний Суд України в рішенні від 19 квітня 2001 року за-
значив, що право на мирні зібрання є «невідчужуваним і непорушним» 
правом громадян і дав офіційне тлумачення статті 39 Конституції, зокрема 
щодо термінів сповіщення органів влади про проведення масового заходу. 
Також Конституційний Суд визначив, що конкретизувати окремі положення 
статті 39 Конституції повинен окремий закон. Такий закон до цього часу 
не прийнятий. 

Посилаючись на делеговані повноваження міських рад, визначені За-
коном України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 38 пункт «б» 
підпункт 3), Чугуївська міська рада має компетенцію на «вирішення «від-
повідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій 
і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів». Ви-
ходячи з того, що окремий закон, що конкретизує застосування в Україні 
цього права людини, не прийнятий, основними документами в цій галузі, 
якими повинні керуватися як організатори заходів, так і органи влади та 
місцевого самоврядування, є Основний закон – Конституція України та 
вищевказані міжнародні договори. У ст. 64 Конституції чітко вказано: 
«конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути 
обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України». Тобто, 
приймаючи рішення про затвердження «Тимчасового положення…» Чугуїв-
ська міська рада ніяк не могла виходити за межі правових норм, встанов-
лених ст. 39 Конституції України.  
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Але, на жаль, вийшла.  
1. У ч. І цього документа – «Загальних положеннях» – даються ви-

значення форм мирних зібрань та зазначається, що «Інші акції, які можуть 
бути організовані громадянами, об’єднаннями громадян та політичними 
рухами, повинні розглядатися з використанням запропонованої вище те-
рмінології». Обмеження форм мирних зібрань лише певним переліком, до 
того ж із розмитими за змістом дефініціями, є невиправданим. Автори 
«Тимчасового положення…» намагаються окреслити, хто має виступати 
організаторами та учасниками масових громадських заходів, наділяючи 
цією прерогативою, як правило, «групу громадян та (або) об’єднання гро-
мадян». Статтею 11 Європейської Конвенції про захист прав людини та 
основних свобод визначено, що «Кожен має право на свободу мирних зі-
брань… Здійснення цього права не підлягає жодним обмеженням, за винят-
ком тих, які є необхідними у демократичному суспільстві і встановлені 
законом…» Термін «кожен» має на увазі всіх осіб, що законно перебувають 
на території України, тобто, навіть іноземців та осіб без громадянства. Тому 
обмеження права на участь чи організацію будь-яких мирних зібрань є 
порушенням Конвенції. Навіть одна особа може виступити в якості орга-
нізатора зборів, мітингу, демонстрації, пікетування, агітпосту, вуличного 
походу, голодування, наметового містечка, флеш-моб акції тощо.  

2. «Тимчасове положення…» встановлює конкретний термін завчас-
ного подання повідомлення про проведення масових заходів – 5 днів. Хо-
ча Конституційний Суд у вищезгаданому рішенні чітко встановив: «орга-
нізатори таких мирних зібрань мають сповістити зазначені органи про 
проведення цих заходів заздалегідь, тобто у прийнятні строки, що пере-
дують даті їх проведення. Ці строки не повинні обмежувати передбаче-
не статтею 39 Конституції України право громадян, а мають служити 
його гарантією. Визначення конкретних строків завчасного сповіщення з 
урахуванням особливостей форм мирних зібрань, їх масовості, місця, ча-
су проведення тощо є предметом законодавчого регулювання». Сесія мі-
ської ради, як би їй не хотілося, не може встановлювати конкретні строки! 
Треба нагадати, що рішення Конституційного Суду України є обов’язко-
вим до виконання на всій території України, остаточним і не може бути 
оскарженим. 

3. Органи місцевого самоврядування статтею 38 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» наділені певними повноважен-
нями щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод 
і законних інтересів громадян, але вимога від організаторів заходів у своїх 
повідомленнях оговорювати «форми і методи гарантованого (!) забезпечен-
ня заінтересованими особами громадського порядку під час проведення 
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масового заходу» (п. 2.2. ч. ІІ «Тимчасового положення…») є юридичним 
нонсенсом. Бо таку гарантію можна забезпечити лише спільними зусилля-
ми організаторів, місцевої влади та органів внутрішніх справ. Для цього, 
напевне, і подаються повідомлення. До того ж, пропонована форма пові-
домлення є напрочуд громіздкою, надмірно деталізованою, що заздалегідь 
робить дуже ймовірним порушення цієї форми майбутніми організаторами 
заходів у Чугуєві. Чому, на думку розробників «Тимчасового положення…» 
повідомлення потрібно подавати «обов’язково у двох примірниках» (п. 3.2. 
ч. ІІІ «Тимчасового положення…»)? А якщо організатори принесуть один, 
то захід буде заборонено? Як зафіксовано у п. 3.1. ч. ІІІ цього документу, 
«повідомлення підлягає обов’язковій реєстрації, яка здійснюється секре-
тарем міського голови в день його подання, або уповноваженим органом». 
Що це за «орган», чий він, хто його уповноважив – невідомо. І, найголов-
нішою вадою цього розділу «Тимчасових положень…», яка порушує пра-
ва громадян України, є те, що укладачі документу визнали однією з під-
став прийняття рішення про неможливість проведення масового заходу, як-
що «заінтересованою особою не додержано визначений порядок подання 
повідомлення». У статті 39 Конституції дано виключний перелік причин, на 
підставі яких суд може обмежити право на мирні збори, і там про недодер-
жання порядку подання повідомлення до Чугуївського міськвиконкому не-
має жодного слова. 

4. Крім того, незрозумілим є те, що попередній розгляд повідомлень у 
виконавчому комітеті Чугуївської міської ради, на підставі «Тимчасового 
положення…» буде здійснювати «узгоджувальна група – постійно діючий 
орган», склад якого чомусь «затверджується рішенням міськвиконкому». 
Чи діє цей «постійно діючий орган» на громадських засадах, чи у штаті 
міськвиконкому, які до нього будуть входити спеціалісти – невідомо (про 
це не знають і самі депутати міської ради). 

5. У ч. IV «Тимчасового положення…» чугуївські депутати чітко 
встановили місця проведення «загальноміських» демонстрацій та походів, 
зборів та мітингів «загальноміського значення» та пікетів, не давши чіт-
кого визначення вигаданому ними ж поняттю «загальноміське». Вони за-
боронили проведення масових заходів «раніше сьомої години ранку і піз-
ніш 22 години вечора». Взагалі, місце та час проведення заходу визначають 
самі організатори, про що і повідомляють органам влади або місцевого 
самоврядування, щоб вони забезпечили громадський порядок. Штучне 
обмеження місця і часу проведення мирних масових громадських заходів 
є антиконституційним та грубо порушує свободу мирних зібрань. 

6. Заключні положення документу, що розглядається, містять підста-
ви, за яких «масові заходи повинні бути припинені на вимогу представни-
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ків органів влади». Формулювання «представники органів влади» є нечіт-
ким. Якщо дотримуватись букви закону, службовці Чугуївського міськ-
виконкому є посадовими особами органу місцевого самоврядування, а не 
виконавчої чи судової влади, тобто, за буквальною логікою, вони, на ос-
нові «Тимчасового положення…» чугуївськими депутатами позбавлені 
права висувати вимоги з припинення мирних зібрань. Напевно, це доречно. 
Однак, підставою для обмеження права на мирні збори може бути тільки 
рішення суду. Намагання «представників органів влади» припинити ма-
сові заходи за інших підстав є незаконним. Якщо під час мирних зборів 
певні особи намагатимуться вчинити заворушення чи злочини, дії, що за-
грожують інтересам національної безпеки та громадського порядку, здо-
ров’ю населення або правам людини та основним свободам, представники 
правоохоронних органів повинні припинити ці діяння та ізолювати право-
порушників.  

У розглянутому «Тимчасовому положенні…» є ще багато недоробок, 
юридичних обмовок (наприклад, посилання на неіснуючий в Україні «Ад-
міністративний кодекс»), видно, що документ є «сирим» та недосконалим. 
Але, «незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Кожен 
зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів 
України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей» 
(стаття 68 Конституції України). «Тимчасове положення про організацію 
та проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших мирних 
зібрань населення міста Чугуєва», затверджене рішенням XLII сесії IV 
скликання Чугуївської міської ради, на жаль, не тільки суперечить Кон-
ституції, але й обмежує права людини та основні свободи. Тому, беззапе-
речно, повинно бути перероблене відповідними службовцями міськвикон-
кому та переглянуте депутатами міської ради. А міський голова Чугуєва 
як відповідальна та головна посадова особа в міському органі місцевого 
самоврядування, повинна забезпечити процес перегляду документу. 

 
Співголова ХПГ Євген Захаров 
Підготував Юрій Чумак 
 
 
Слід зазначити, що міський голова Чугуєва, замість того, щоб враху-

вати ці рекомендації, надіслала до ХПГ відповідь, яку за змістом можна 
звести до вислову: «Пробачте, якщо щось не так, але ми хотіли, як краще». 
Проте, ніяких змін до свого тимчасового Положення Чугуївська міська рада 
так і не внесла. 
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Щоправда, жорсткість деяких норм цих Положень у дійсності зво-
диться нанівець повним їх нехтуванням у застосуванні самими ж органами 
місцевого самоврядування. Так, у тому ж Чугуєві протягом 2005 р. було 
щонайменше 2 мирні зібрання, повідомлення про які подані пізніш, ніж 
за 5 днів до проведення, але ці акції не заборонялися, до їх організації не 
застосовувалось ніяких запобіжних заходів. Не зрозуміло тоді, навіщо 
взагалі приймати документи, які, мало того, що ніхто не збирається вико-
нувати, так ще й порушують чинне законодавство?  

За даними УМВС в Харківській області (лист № 90/3423 від 08.12.05) 
за порушення порядку організації проведення зборів, мітингів, вуличних 
походів і демонстрацій (ст. 185-1 КУ и АП) у 2003 р. було затримано 3 
особи, у 2004 р. – 3, за 6 міс. 2005 р. – жодної. При цьому, порушень тер-
мінів оформлення протоколу затримання за весь період 2003-2005 р. не 
виявлено. 

За ознаками злочину, передбаченого ст. 340 ККУ (незаконне пере-
шкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демон-
страцій) у цей же період кримінальні справи не порушувались. 
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ІX. СВОБОДА ОБ’ЄДНАНЬ 

Українське законодавство передбачає багато видів організацій, що 
можна віднести до недержавних (НДО, також вживається термін «неуря-
дові організації» – НУО) та непідприємницьких (неприбуткових, далі по 
тексту – НПО): об’єднання громадян (політичні партії та громадські ор-
ганізації), молодіжні та дитячі громадські організації, організації робото-
давців, професійні спілки, благодійні організації, релігійні організації, 
кредитні спілки, творчі спілки, асоціації підприємств та інші. 

Громадські організації можуть існувати як юридичні особи або без 
статусу юридичної особи, проте з обов’язковим повідомленням про своє 
утворення. Релігійні громади можуть існувати навіть без такого повідом-
лення. Усі інші непідприємницькі організації можуть існувати виключно 
у формі юридичних осіб.  

НПО різняться в законодавстві за метою утворення, а також за по-
рядком створення. Кожен з видів НПО має свої особливості правового 
регулювання, що визначені окремим власним спеціальним законом, в 
якому зазначається порядок їх заснування, діяльності та ліквідації.  

Даний необґрунтований поділ зберігся з радянських часів і зараз 
створює істотні перепони для розвитку НПО, штучно обмежуючи їхню 
правоздатність. До того ж існує певна колізія ще й в податковій сфері. 
Об’єднання громадян після своєї легалізації й отримання статусу недер-
жавної (громадської чи благодійної) організації, може залишатися з точки 
зору податкового законодавства прибутковим підприємством тому, що 
об’єднання громадян повинно пройти додаткову спеціальну процедуру 
для отримання статусу неприбуткової організації.  

Також суттєві обмеження закладаються легалізуючим органом 
щодо видів діяльності НПО. Для українського законодавства важли-
вим залишається мета створення об’єднання громадян та інших НПО, 
хоча ні у Європейській Конвенції про захист прав людини та основних 
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свободі (стаття 11), ні в Конституції мета утворення організації не має 
жодного значення. Виняток становить утворення політичних партій та 
профспілок. 

Закон «Про об’єднання громадян» прямо суперечить статті 36 Кон-
ституції України та статті 11 Європейської конвенції про захист прав лю-
дини та основних свобод в частині визначенні мети створення громадської 
організації. Він, у трактуванні реєструючих органів, штучно обмежує мету 
створення об’єднань громадян лише задоволенням своїх законних спіль-
них інтересів й тому не відповідає ні ознакам добровільності та спільної 
реалізації прав і свобод громадян у статті 1 Закону «Про об’єднання гро-
мадян», ні «добровільного угруповання для спільної мети» в тлумаченні 
Європейського суду з прав людини. 

Закон про об’єднання громадян містить перелік дозволених видів дія-
льності . І хоча він і є дуже широким, проте вважається органами влади 
(Мінюстом та податковою інспекцією) все ж таки вичерпним, що в прин-
ципі не відповідає ні духу, ні букві закону. Іншими видами діяльності 
організації можуть займатися лише у випадку, коли такі права надані 
іншими законами. Принаймні такої позиції притримується основний ле-
галізуючий орган – Міністерство юстиції. Адміністративна практика не 
дозволяє неприбутковим організаціям займатися видавничою діяльніс-
тю, здійснювати частково оплачувані соціальні послуги, а також займа-
тися будь-якою іншою діяльністю, що навіть теоретично має на меті отри-
мання прибутку. 

У відповідності до ст. 14 Закону України «Про об’єднання громадян» 
«діяльність об’єднань громадян, які не легалізовані... є протизаконною». 
Однак, дуже довгочасним раніше був процес реєстрації об’єднань грома-
дян, що тривав часто по декілька місяців. У вересні минулого року законо-
давці внесли зміни до ст. 15 Закону України «Про об’єднання громадян», 
якими полегшили й скоротили процедуру реєстрації організацій Мінюстом 
та його місцевими управліннями: 

«Заява про реєстрацію місцевої громадської організації розглядаєть-
ся в 3-денний строк з дня надходження документів. Рішення про реєстра-
цію або відмову в ній заявнику повідомляється письмово не пізніше на-
ступного робочого дня з дня прийняття рішення. Заява про реєстрацію 
всеукраїнської та міжнародної громадської організації розглядається про-
тягом одного місяця. Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику 
повідомляється письмово в 10-денний строк». 
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Однак, скористатися перевагами нової норми закону наші громадські 
активісти у 2005 р. так і не змогли, тому що відповідні зміни до «Положен-
ня про порядок легалізації об’єднань громадян», що встановлює чіткий 
механізм застосування цих приписів, Кабінет Міністрів України вніс лише 
у січні 2006 р. 

На додаток щодо громадської активності громадян Харківської обла-
сті можна навести дані про реєстрацію політичних партій і громадських 
організацій в Харківській області у 2003 – 2005 рр.: 

 
Рік Кількість 

зареєстро-
ваних обла-
сних органі-
зацій партій 

Кількість 
відмов 

у реєстрації 

Кількість 
обласних 
громадсь-
ких орга-
нізацій 

Кількість 
відмов 

у реєстрації 

Кількість 
рішень 
суду про 
заборону 
діяльності 
об’єднань 
громадян 

2003 
32 

3 
не відп. 
стат. док. 

48 
11 

не відп. 
стат. док. 

– 

2004 4 1 44 5 – 
1 півріччя 
2005 р. 

23 – 31 9 – 

 
На підставі цих даних можна зробити висновок, що у передвиборчий 

період різко зростає кількість обласних осередків політичних партій. Щодо 
активності громадян у громадській діяльності, то такої залежності від ви-
борчого процесу не спостерігається. 

 
Член ХПГ Інна Сухорукова у своїй статті «Деякі епізоди політич-

ного життя Харкова» так оцінює ситуацію з розвитком громадського 
сектора: «Тут ми маємо суто український парадокс, на який треба бу-
ло б звернути увагу новій владі. Крім розбещеного, корумпованого 
чиновного клану в Україні поки що слабка нова влада, яка має справу 
з досить розвинутим суспільством, якого немає ані в Росії, ані в Біло-
русі. Досить висока активність і чисельність громадських організацій 
в Україні, більша ніж у пострадянських республіках СРСР, за винят-
ком країн Балтії. І, як правило, саме громадські організації відчувають 
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підвищену хвилю суспільної активності, і через це усвідомлюють най-
болючіші точки, де стикаються інтереси держави і громадян. Попередня 
влада ігнорувала більшість попереджень про стан громадянського сус-
пільства, які йшли від неурядових організацій, від незалежних ЗМІ (а 
вони, незважаючи на тиск влади, існували всі 13 років незалежності 
України). Було б краще, якби нова влада не ігнорувала представників 
суспільства, бо саме громада може, як це не дивно, бути корисною тим 
представникам нового уряду, що мають історичне мислення, яким, на 
превеликий жаль, не були обтяжені ані пан Кравчук, ані пан Кучма…» 
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X. ПРАВО НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ 
ТА ВІЛЬНИЙ  ВИБІР  МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 

З 1 січня 2004 року в Україні почав діяти новий закон «Про свободу 
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (далі по текс-
ту – «Закон»). 

Головні труднощі закону з точки зору правозахисних організацій на-
ступні. Виникають складнощі з особами, що не мають документів: щоб 
отримати документи необхідно звернутися за місцем проживання до від-
повідного органу влади, а щоби офіційно отримати місце проживання, що 
можна підтвердити документально, необхідно подати документ про особу – 
виникає замкнене коло. З цього, правда, є певний вихід, але він важкий, 
бо вимагає належної правової допомоги. А тепер уявімо, що всю цю про-
цедуру треба подолати бездомному.  

Місцем проживання за Законом вважається місце, де громадянин пе-
реважно проживає більше 6 місяців. Якщо хтось живе в іншому місці по-
над 6 місяців, йому треба змінювати місце реєстрації. Тому можна зазна-
чити, що концептуально закон зробив з права на вибір місця проживання 
обов’язок зареєструватися, невиконання якого тягне за собою відповідне 
покарання. За проживання без реєстрації встановлена адміністративна 
відповідальність у вигляді штрафу. Відповідно до закону, міліція може 
зупиняти людей на вулиці, перевіряти і якщо ви не доведете, що ви пере-
буваєте в чужому місті менше вказаного у законі терміну – штрафувати, а 
потім доводьте свою правоту в суді. 

Істотним недоліком законодавства є прив’язування можливості ре-
єстрації до власності особи (її житла), що є вкрай необдуманим в країні, 
де існує реальна житлова проблема для третини населення. Й ті, хто пере-
їжджає в інше місто не може зареєструватися, тому що власники побою-
ються можливих зазіхань на своє житло. 

Експерти відзначають, що згаданий закон також призводить до нега-
тивних соціальних та економічних наслідків. Зокрема, ним декларується, 
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що надання прав не може залежати від місця проживання, проте на прак-
тиці всі соціальні, пенсійні, медичні, комунальні послуги прив’язані до 
місця реєстрації і механізму заміни надання їх не розроблено.  

Таким чином, можна підсумувати, що новий закон, який набув чинно-
сті минулого року, ускладнив життя особам, що не мають документів або 
власного житла. Залишаються не вирішеними й значна кількість супровід-
них проблем, зокрема, з соціальним обслуговуванням населення, що тісно 
пов’язане з реєстрацією. 

Негативною адміністративною практикою є фактично постійна не-
обхідність носіння особою з собою паспорту або іншого документу, що 
посвідчує особу. Широко поширеною практикою правоохоронних орга-
нів є затримання особи лише за відсутність при собі документів, що по-
свідчують цю особу, зокрема паспорту. Законодавство надає право пра-
воохоронцям затримати будь-яку таку особу на декілька годин, а іноді 
діб, до з’ясування даних про таку особу. Це право часто використову-
ється правоохоронцями з метою шантажу, вимагання хабара чи зловжи-
вання посадовим становищем. 

Для виїзду за кордон усі громадяни України повинні отримати зако-
рдонний паспорт. Його отримання вимагає проходження значних бюрок-
ратичних процедур і триває за загальним правилом три місяці. Така три-
валість навряд чи є обґрунтованим обмеженням права людини на вільне 
пересування, в тому числі виїзду за кордон. При цьому вартість усієї про-
цедури (з урахуванням усіх зборів за отримання усіх необхідних до пода-
чі документів) складає приблизно 50 євро, що дорівнює еквіваленту 1,3 
мінімальних заробітних плат на місяць. Внаслідок цього значна кількість 
малозабезпеченого населення, зокрема, люди пенсійного віку та непраце-
здатні, не можуть отримати закордонний паспорт, що є перепоною для 
вільного виїзду з країни. 

Існують категорії осіб, яким заборонений виїзд за кордон в інтересах 
національної безпеки. Вони добровільно підписують зобов’язання не виї-
здити за межі країни, що є передумовою отримання допуску до певної ін-
формації , що містить державну таємницю .  

Така практика викликає обґрунтовані заперечення, оскільки вона не 
досягає мети охорони таємниці в умовах існування Інтернету та нових 
інформаційних технологій, що зменшують значення державних кордонів. 
Очевидно, такі обмеження є явним рудиментом радянської епохи і мають 
бути скасовані. 
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Інформація про ситуацію з незаконним перетинанням українського 
кордону в Харківській області за 2005 р. ХПГ дізналася в прес-службі 
Харківського прикордонного загону. 

ХАРКІВСЬКІ ПРИКОРДОННИКИ СЕРЕД КРАЩИХ 

Оперативно-службова діяльність Харківського прикордонного загону 
протягом 2005 року була спрямована на виконання пріоритетних завдань, ви-
значених Адміністрацією Державної прикордонної служби України, а саме: 

– виконання заходів передбачених Державною програмою «КОН-
ТРАБАНДА – СТОП»; 

– прийняття участі в проведенні спільних оперативно-профілактичних 
заходів: «Кордон-2005», «Рубіж-2005», спільних з МВС операціях «Канал», 
«Іноземець» та «Заслон»; 

– впровадження в практику сучасної моделі охорони кордону; 
– запобігання втягуванню особового складу загону в протиправну 

діяльність на кордоні. 
На виконання завдань, які було визначено, підрозділами Харків-

ською прикордонного загону 2005 році проведено заходи щодо протидії 
протиправній діяльності на державному кордоні. Загальні результати 
оперативно-службової діяльності за поточний рік складає, затримано по-
над 3 тисячі порушників державного кордону України, з них незакон-
них мігрантів – 2082, контрабандних товарів на загальну суму 16 млн. 
834 тис. грн., 198 кг. наркотичних речовин, 82 од. зброї. 1873 шт. боє-
припасів. Проводячи порівняльний аналіз з 2004 роком, слід відзначити, 
що соціально-економічна та криміногенна обстановка в області має тен-
денцію до погіршення, що підтверджується наступними чинниками, основ-
ними з яких є: 

– зростання рівня незаконної міграції громадян країн міграційного 
ризику в 1,9 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року; 

– активізація протиправної діяльності в пунктах пропуску через 
державний кордон (в порівнянні з 2004 роком збільшення затримань: 
боєприпасів – в 3,7 рази, товарів та вантажів на 5% по сумі, незаконних 
мігрантів з 1,9 рази); 

– активізація протиправної діяльності поза пунктами пропуску через 
державний кордон (в порівнянні з 2004 роком збільшення затримань: 
товарів та вантажів в 1,7 рази по сумі, порушників кордону в 1,4 рази, нарко-
тичної сировини на 18 %); 
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– переміщення через державний кордон зброї (зменшення затримань 
на 11%), але збільшення спроб переміщення боєприпасів (майже у 3,4 рази), 
наркотичної речовини (на 15%) ; 

– збереженням на високому рівні контрабандної діяльності, ос-
новними предметами якої являються продукти харчування, господарчі 
товари, оргтехніка та автозапчастини (вартість затриманих товарів 
збільшилась на 20 %). 

Старший офіцер (прес-секретар) 
Харківського прикордонного загону Димитрій Горкольцев 
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XI. ПРАВО НА ЗАХИСТ ВІД  ДИСКРИМІНАЦІЇ 

Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод 
у ст. 14 проголошує заборону дискримінації: «Здійснення прав i свобод, 
викладених у цій Конвенції, гарантується без будь-якої дискримінації за 
ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших пе-
реконань, національного або соціального походження, належності до на-
ціональних меншин, майнового стану, народження або інших обставин». 

Це ж право закріплене й у ст. 24 Конституції України: «Громадяни 
мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. 
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціально-
го походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 
ознаками. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується». 

Протягом минулого року надбанням харківської громадськості стала 
інформація про корупційні діяння колишніх місцевих можновладці, які 
почували себе «найрівнішими серед рівних» і, можливо, навіть дозволяли 
собі більше, ніж це передбачено законом. Однак, як і більшість резонансних 
справ, вони так і закінчились нічим... 

Багато галасу піднялось свого часу навколо заборони паління у гро-
мадських місцях. Хоча, на думку правозахисників, цей шум був із нічого, 
бо ніякої дискримінації у цій забороні немає. 

ПРАВОЗАЩИТНИК ЕВГЕНИЙ ЗАХАРОВ НЕ ВИДИТ УЩЕМЛЕНИЯ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

Дмитрий Литвиненко 

Верховная Рада Украины приняла закон, который запрещает курение 
в общественных местах и на работе. За него проголосовали 287 народных 
депутатов. Если Президент подпишет закон, то предупреждение о том, 
что сигареты не продлевают жизнь, будет занимать 30% поверхности пач-
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ки, а за курение в общественных местах придется заплатить штраф – мак-
симум 50 тысяч гривень. И еще один момент: в общественных местах, – к 
примеру, кафе и ресторанах половина помещения должна быть для кури-
льщиков, а другая – для тех, кто не курит. 

Евгений Захаров: «Весь мир делится на две части: одни курят, дру-
гие не курят. Естественный интерес курильщиков состоит в том, чтобы 
им не мешали курить. А те, кто не курят и те, кто страдают от этого – 
обезопасить себя от того дыма, вреда, которое может быть нанесено ку-
рильщиками. Эти два интереса всегда будут сталкиваться».  

Вот если бы государство вовсе запретило курение – тогда можно 
было бы говорить о нарушении прав человека, считает правозащитник 
Евгений Захаров. Сегодня общество подстроено скорее под интересы ку-
рильщиков, уверен Захаров, а поэтому немного поделиться правами с не-
курящими будет справедливо. 

(http://news.media-objektiv.com/, 24.09.2005) 

Певної уваги слід приділити проблемі ксенофобії та прав нацменшин 
у Харківській області. 

На жаль, на теренах області продовжує існувати таке печерне мрако-
бісся, як антисемітизм. Прояви його метастазів з’являлися на Харківщині 
й у 2005 році.  

Николай Романов, для «Пятницы» 

Помните у Ильфа и Петрова: «Тоже мне великий слепой выискался... 
Гомер, Мильтон и Паниковский»? Так вот, на харьковской земле живет и 
ужасно плодовито работает «крупный» писатель маленьких и поразитель-
но злобных книжечек, который не прочь поставить своё имя в ряд гуманис-
тов-просветителей. 

Другой, уже современный литератор сказал, что люди бывают трех 
типов: евреи, антисемиты и евреи-антисемиты. Общественное мнение от-
носит Эдуарда Ходоса, коллекционера живописи и барона еврейской на-
циональности к третьему типу. Сам он с этим категорически не согласен, 
что, собственно, и попытался озвучить на очередном заседании Журналист-
ского клуба Харькова (ЖКХ). Он, дескать, еврей-антифашист и на свою 
антифашистскую деятельность жизнь положил, то есть написал 15 книг об-
щим тиражом более миллиона экземпляров.  

Точнее других отношение к «творчеству» Ходоса сформулировал со-
учредитель ЖКХ, тележурналист Сергей Потимков: «Вы пишете плебей-
ские книжки, и эти книжки стимулируют плебейские мысли. Из них 

http://news.media-objektiv.com/
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следует, что, как обычно, «жиди винні...». Так было, кстати, когда пришел 
Гитлер. Появилась газета «Нова Україна», и там писали, что жидо-комму-
нисты – корень всего зла. Простой читатель ваших книжек плохо разби-
рается в иудейских религиозных течениях. «Хабатники» – не «хабатники», 
ему непонятно. Зато понятно, что они евреи. И понятно, что среди евреев 
есть фашисты. Как?! Почему?! И как их вычленить?! Они что, концлагеря 
строят?! У них что, есть своё гестапо?! Вы же понимаете, что ведете доста-
точно опасную игру, и то, что на вас не реагируют – это очень хорошо. 
Вы говорите: «Вот он я, Ходос! Вызовите меня в суд!..» Очень хорошо, что 
не вызывают! Вы лихой человек, но не надо будить лихо, когда оно тихо...»  

(«Пятница», Харків, № 15, 07.04.2005) 

Бурхливі події відбувалися й навколо харківського філіалу МАУП – 
закладу, київським керманичем якого є сумнозвісний своїми проявами 
ксенофобії Георгій Щокін. 

КТО ПРИМИРИТ МАУП? 

Светлана Шекера 

В конфликт в харьковском отделении Межрегиональной академии 
управления персоналом (МАУП) вмешались областные власти. 

Киевское руководство и региональное отделение МАУП не могут 
разобраться между собой уже почти месяц. После неудавшейся попытки 
смещения ректора харьковского филиала Станислава Гримблата и назна-
чения на его место Петра Черемского в академию нагрянула финансовая 
проверка. Милиционеры и киевская служба безопасности не пускают в 
помещение «посторонних», преподаватели жалуются на повальные уволь-
нения и давление со стороны столичного руководства, выступают против 
создания на базе вуза ячейки Украинской консервативной партии, а сту-
денты, возмущенные закрытием прославленной баскетбольной команды 
академии, собираются пикетировать столичный офис. Кроме того, в пар-
тийной прессе появились высказывания ректора МАУП Георгия Щекина, 
который называет харьковского губернатора «ошибкой президента», по-
скольку Арсен Аваков, по словам того же Щекина, не является представи-
телем так называемой «титульной нации».  

В ответ на недвусмысленные заявления в свой адрес Аваков заявил, 
что «областная администрация никогда не поддержит ни антисемитов, ни 
русофобов, ни украинофобов». «Спекуляции в прессе на тему нацио-
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нальных отношений уйдут как недоразумение на второй план», – уверен 
Арсен Аваков.  

С преподавателями и студентами харьковского отделения МАУП 
встретился вице-губернатор Василий Третецкий. Совет чиновника – защи-
щать свои права законными методами. Облгосадминистрация просит вме-
шаться в конфликт правоохранителей. Генеральную прокуратуру – дать 
правовую оценку деятельности и высказываний Георгия Щекина и его 
команды, а областное управление МВД – оценить действия Червонозавод-
ского отделения милиции, которое предоставило киевскому руководству 
МАУП охрану занятого им помещения регионального отделения. Област-
ные власти просят сделать выводы относительно происходящего в МАУП 
и региональное управление СБУ.  

Местные правозащитники убеждены, что нарушения закона в МАУП – 
налицо. По словам сопредседателя Харьковской правозащитной группы 
Евгения Захарова, абсолютно незаконным является, во-первых, образова-
ние партийных структур на базе учебных заведений, и, во-вторых, уволь-
нение ректора харьковского отделения Станислава Гримблата, контракт с 
которым подписан до 2011 года. Весьма сомнительными с точки зрения за-
конности Евгений Захаров назвал и последние массовые увольнения в вузе. 

(«Объектив-Но», Харків, № 22, 02.06.2005) 

СТУДЕНТЫ – ПРОТИВ НАЦИОНАЛЬНОЙ РОЗНИ  

В пятницу студенты и преподаватели различных харьковских вузов 
пикетировали областную администрацию, выступая против разжигания 
национальной розни.  

Около ста представителей различных национальностей с плакатами 
в руках требовали прекращения возникающих периодически межнацио-
нальных конфликтов и протестовали против оценки действий людей по 
их принадлежности к той или иной национальности. Пикетчики также 
выступили против создания представительств политических партий на 
базе вузов – за аполитичность учебных заведений. Заместитель губернато-
ра Василий Третецкий, вышедший к студентам и преподавателям, заявил 
о поддержке обладминистрацией требований выступавших, сообщает АТН. 

(«Вечерний Харьков», № 62, 08.06.2005) 

Щоправда, у січні 2006 р. МАУПівське керівництво отримало гідну 
відсіч у залі суду. 
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МАУП ВІДПОВІДАЄ ЗА СЛОВА 

Сьогодні Голосіївський районний суд м. Києва виніс рішення про 
визнання недостовірною інформацію, яка була розповсюджена «Міжрегіо-
нальною академією управління персоналом», яку очолює кандидат у народні 
депутати пан Щокін. 

Суть справи: 
В газеті «Персонал плюс» (не є юридичною особою) № 30 (129) за 27 

липня-2 серпня 2005 року, засновником і видавцем якої є АТЗТ «Міжре-
гіональна академія управління персоналом», на сторінці 4 у статті «Народна 
дошка ганьби» накладом 77 000 примірників про Харківську правозахисну 
групу та співголову організації Є. Захарова поширено негативну недосто-
вірну інформацію... 

Керуючись ч. 4 ст. 32 Конституції України, ст. ст. 16, 94, 270, 276, 
ч. 1, 3, 4, 7 ст. 277, ст. 278 Цивільного кодексу України, ст. 47 ЗУ «Про 
інформацію», ст. ст. 3, 8, 118 ЦПК суд вирішив: 

1. Визнати недостовірною наступну інформацію, поширену відповіда-
чем про Є. Захарова у газеті «Персонал плюс» № 30 (129) за 27 липня-02 
серпня 2005р. ст. 4: 

«Розробляє для юдо-нацистів інструкції псевдосудових розправ над 
національно свідомими патріотами України». 

2. Визнати недостовірною наступну інформацію, поширену відпові-
дачем про Харківську правозахисну групу у газеті «Персонал плюс» 
№ 30 (129) за 27 липня-02 серпня 2005р., стор. 4: 

«юдо-нацистський осередок, що існує не кошт одіозного сіоністського 
фонду «Відродження». У своїх ЗМІ паплюжить справжніх патріотів України 
та подає інструкції для псевдосудової розправи з ними. Постачає та фінансує 
юристів для підтримки провокативних юдо-нацистських позовів проти на-
ціонально свідомих українців». 

2. Зобов’язати відповідача спростувати цю інформацію шляхом роз-
міщення резолютивної частини судового рішення по даній справі в газеті 
«Персонал плюс» на сторінці 4, тим же шрифтом, що й оскаржувана пуб-
лікація, під заголовком «Спростування» протягом місяця з моменту набран-
ня рішенням суду законної сили, без жодних коментарів. 

3. Стягнути з відповідача на користь позивачів понесені ними судові 
витрати. 

(УГСПЛ, 11.01.2006) 
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А народний депутат України харків’янин Олександр Фельдман пози-
вається у суді до іншого друкованого видання. 

ФЕЛЬДМАН ПОДАЕТ В СУД НА «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 

Народный депутат, президент Ассоциации национально-культурных 
объединений Украины Александр Фельдман, подает судебный иск о за-
щите чести и достоинства в отношении газеты «Сельские вести». Об этом 
Фельдман заявил в ходе пресс-конференции, передает УНИАН. 

«Когда на страницах газет сеется межнациональная рознь, а улицах 
городов избивают представителей другой расы, веры или национальности – 
это не проблема евреев, кавказцев или афро-американцев. Это наша общая 
проблема», – заявил Фельдман. 

По словам Фельдмана, предметом искового заявления является «аб-
солютно неприкрытая и систематическая пропаганда на страницах «Сельс-
ких вестей» материалов ксенофобского и антисемитского содержания, ко-
торые не только оскорбляют честь и достоинство представителей национа-
льно-этнических общин в Украине, но и наносят ущерб международной 
репутации Украины».  

Фельдман считает, что эти явления являются крайне опасными для 
многонациональной Украины и несут реальную угрозу гражданскому миру 
в обществе. «К тому же, проблемы ксенофобии и антисемитизма могут уже 
в ближайшем будущем сказаться на перспективах отмены Конгрессом 
США поправки «Джексона-Веника» в отношении Украины, на реализации 
планов Украины в вопросах евроинтеграции и на политических результа-
тах первого официального визита Президента Украины в Государство Из-
раиль», – считает народный депутат.  

Фельдман подчеркнул, что не является сторонником решения подо-
бных проблем в судебном порядке, поскольку считает, что самым объек-
тивным арбитром в подобных спорах, является этика и мораль. «Однако 
явная безнаказанность действий издания и неадекватная реакция на про-
явления антисемитизма со стороны уполномоченных государственных орга-
нов – не оставляют мне другого выбора», – отметил он.  

«Если сегодня украинское общество и информационное сообщество 
не обратят серьезнейшего внимания на эти проблемы, то существует боль-
шая угроза, что в период грядущих парламентских выборов «карта меж-
национальных противоречий» в Украине, может быть разыграна радика-
льными силами», – подчеркнул Фельдман.  

(proUA, 20.10.2005) 
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Слід зазначити, що Харківська обласна державна адміністрація зі знач-
ною увагою ставилася до питання реалізації прав національних меншин. 

НАТАЛЬЯ ПЕЧЕРСКАЯ: НАЦМЕНЬШИНСТВАМ 
В ОБЛАСТИ НУЖНА ОТДЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

В Харьковской области планируется принять Программу удовлетворе-
ния культурных и образовательных потребностей национальных меньшинств. 
Ее разработало областное управление по вопросам внутренней политики. 

По словам начальника управления Натальи Печерской, в рамках 
программы предполагается содействовать массовым мероприятиям, кото-
рые проводят национальные меньшинства, изданию учебной литературы. 
Деньги в области на подобные мероприятия выделяются через управление 
культуры, но в управлении внутренней политики считают, что для нацио-
нальных меньшинств в регионе должна существовать отдельная программа. 

Сейчас в Харьковской области зарегистрировано 48 общественных 
организаций национальных меньшинств.  

(http://news.media-objektiv.com/, 28.11.2005)  

А Харківська міська рада, навпаки, під час виборів, що прийшлися 
на кінець 2005 – початок 2006 р., вирішила розіграти мовне питання, 
спричинивши лавину «параду мовних суверенітетів» на Сході України. 
Харківська правозахисна група намагалася зупинити прийняття рішення 
Харківської міськради про надання російській мови статусу регіональної 
на теренах Харкова. Співголова ХПГ Євген Захаров звернувся до міського 
голови Володимира Шумілкіна з таким відкритим листом. 

 
Глубокоуважаемый Владимир Андреевич! 
Обращаюсь к Вам в связи с прошедшими в местных средствах мас-

совой информации сообщениями о том, что сессия Харьковского город-
ского Совета народных депутатов рассмотрит 6 марта вопрос о прида-
нии русскому языку статуса регионального на основании (цитирую) 
«Европейской Хартии региональных языков и языков национальных 
меньшинств». 

Не буду говорить ничего о политической подоплеке этого вопроса. 
Я хотел бы предостеречь уважаемых депутатов и Вас лично от принятия 
необоснованного и незаконного решения. К сожалению, Европейская ха-
ртия о языках стала в нашей стране инструментом политических спекуля-

http://news.media-objektiv.com/
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ций, а ее применение свидетельствует о непонимании смысла и значения 
этого важного международного договора Совета Европы. Не хотелось бы, 
чтобы к списку украинских органов власти и управления, продемонстри-
ровавших такое непонимание, присоединился бы Харьковский горсовет. 
Поэтому я предлагаю Вашему внимание выдержки из экспертного заклю-
чения в части языковой проблемы, подготовленного мной совместно с за-
рубежными экспертами Совета Европы и по его просьбе. В 2002-2003 г.г. 
я был приглашен Советом Европы подготовить «Non-discrimination Review» 
о проблемах дискриминации и неравенства в Украине по признакам ра-
сы, цвета кожи, этнической принадлежности, языка и религии. Соответс-
твующий отчет помещен на английском языке на сайте Совета Европы. 
Выдержка из этого отчета приведена в приложении к данному письму, а 
здесь я хотел бы дополнительно отметить следующее.  

Прежде всего нужно сказать о всеобщем непонимании в нашей 
стране назначения и сферы применения Хартии, связанном с изнача-
льным неправильным переводом ее названия. Точный перевод назва-
ния Хартии таков: «Европейская хартия региональных языков и язы-
ковых меньшинств» (а не «языков меньшинств» или «языков нацио-
нальных меньшинств», как утвердилось в Украине). Таким образом, у 
нас считалось, что Хартия посвящена защите языков национальных 
меньшинств и защищает право человека, представителя того или ино-
го меньшинства, на доступ к культурным ценностям на родном языке, 
а на самом деле она говорит о языковых меньшинствах и языках, рас-
пространенных в отдельных регионах страны. Русским языком поль-
зуются повсюду на Украине, во всех регионах, и поэтому он не по-
длежит защите Хартиею. Поэтому принятие решений местными органа-
ми власти основе Хартии о мерах по ее реализации в отношении рус-
ского языка будет ошибкой. Мне могут возразить, что такие решения 
основаны на Законе о ратификации Хартии, принятом Верховной Радой 
Украины 16 мая 2003 года, который включает русский язык в число язы-
ков, подлежащих защите Хартией. На сей счет могу сказать, что эта 
ошибка парламента, основанная на непонимании Хартии и чисто поли-
тических спекуляциях, в ближайшее время будет исправлена.  

На самом деле очень долго, в течение двух лет, Министерство 
иностранных дел не посылало ратификационные документы в Совет 
Европы, и имела место весьма двусмысленная ситуация: у нас счита-
лось, что Хартия ратифицирована и вступила в законную силу, а в Со-
вете Европы Украину не считали страной-участницей Хартии в связи 
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с отсутствием ратификационных грамот. Министерство поступало так 
по двум причинам: во-первых, специалистам было ясно, что Закон о 
ратификации очевидным образом противоречил Хартии, во-вторых, на 
реализацию положений Хартии, принятых Законом о ратификации, были 
необходимы бюджетные ассигнования в размере приблизительно 1 млрд. 
гривен, а эти средства бюджетом не были предусмотрены. Тем не ме-
нее, такое двусмысленное положение не могло тянуться так долго, и 
ратификационные грамоты в середине 2005 года были посланы. Одно-
временно Президентом было дано поручение Национальной Комиссии 
по вопросам укрепления демократии и верховенства права подготовить 
новый законопроект о ратификации Хартии, и такой законопроект сейчас 
готовится. 

В этих условиях принятие Харьковским горсоветом местного решения 
на основе Хартии будет чисто популистским актом. Кроме того, необхо-
димо учитывать следующее обстоятельство. Если стать на формальную 
точку зрения и принять такое местное решение, то необходимо указывать, 
какие именно положения Хартии, перечисленные в пункте 4 Закона о ра-
тификации Хартии, а именно: 

a) подпункты a(iii), b(iv), d(iv), e(iii), f(iii), g, h, i пункта 1 и пункт 2 
Статьи 8; 

b) подпункты a(iii), b(iii), c(iii) пункта 1, подпункт c пункта 2 и 
пункт 3 Статьи 9;  

c) подпункты a, c, d, e, f, g пункта 2, подпункт c пункта 4 Статьи 10; 
d) подпункты a(iii), b(ii), c(ii), d, e(i), g пункта 1, пункты 2 и 3 Ста-

тьи 11; 
e) подпункты a, b, c, d, f, g пункта 1 и пункты 2 и 3 Статьи 12; 
f) подпункты b, c пункта 1 Статьи 13; 
g) подпункты a, b Статьи 14 
будут применяться и предусмотреть соответствующее финансирова-

ние. При этом обязательно возникнет вопрос, почему речь идет только о 
русском языке, а не о всех языках, предусмотренных Законом о ратифи-
кации. Поскольку средства на реализацию указанных положений Хартии 
бюджетом на 2006 год не предусмотрены, принятие такого решения будет 
популизмом в квадрате.  

Таким образом, я бы предложил воздержаться от рассмотрения проек-
та сессией Харьковского горсовета, по крайней мере, до принятия нового 
Закона о ратификации Хартии. 
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Проте політичні розрахунки перемогли над принципами права, які 
харківські депутати зігнорували. Це рішення є одним з прикладів зловжи-
вання правом, що розцвіло буйним квітом в Україні. 

В ХАРЬКОВЕ РУССКИЙ ЯЗЫК ПОЛУЧИЛ СТАТУС РЕГИОНАЛЬНОГО 

Елена Львова 

Русский язык в Харькове получил статус регионального. Так решили 
депутаты горсовета на вчерашней – последней сессии этого созыва. «За» 
проголосовали пятьдесят три избранника. Против – только трое. Подобное 
решение Харьковский горсовет уже принимал – почти десять лет назад. 
И оно до сих пор действует. Хотя Верховный суд признал это решение не-
законным, а прокурор города требовал его отменить.  

Обсуждение вопроса о русском языке начинается прямо на улице. 
Перед горсоветом громко высказываются пикетчики – национал-пат-
риоты.  

Скажемо рішуче «ні» другій мові на Харківщині. Якщо Шумілкін 
хоче стати мером, він не має користуватися антиконституційним по-
ложенням.  

С первых минут сессии становится понятно: тех, кто готов сказать 
решительное «нет» русскому языку, здесь единицы. Большинство – ре-
шительно «за». Вопрос только в том, зачем нужно новое решение. Десять 
лет назад харьковский горсовет уже разрешал вести делопроизводство на 
русском наравне с украинским. И, несмотря на протесты прокурора и ре-
шение Верховного суда, это решение действует. Мэр Владимир Шумилкин 
объясняет: у нового решения есть законодательная база: ратифицирован-
ная Европейская хартия региональных языков. Плюс результаты консуль-
тативного опроса харьковчан четырехлетней давности и результаты все-
украинской переписи населения. Мэр уверен, статус регионального – это 
больше, чем возможность вести делопроизводство. Это решение проблемы 
использования русского языка на территории Харькова.  

Владимир Шумилкин, городской голова: «Хартия определяет более 
широкий режим использования русского языка, а именно: дошкольное 
образование, школьное, содействие в высшем образовании, в судопроиз-
водстве и во многих других аспектах».  

Депутат Чухлебов – чуть ли не единственный противник расширения 
сферы употребления русского языка. Он убежден: депутаты включили этот 
вопрос в повестку только из-за выборов.  
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Николай Чухлебов, депутат горсовета: «Это необразованные кос-
мополиты, купившие свои дипломы за зеленую капусту и сало, не знаю-
щие не только украинского, но главного своего родного национально-
го языка. И потому общаются с миром языком межнационального об-
щения, то есть русским. И пусть общаются, только не надо этот язык 
навязывать другим. Все будет хорошо, вот честно, я это знаю. Все будет 
хорошо».  

Среди депутатов есть и те, кто считает, что статуса регионального 
для русского языка – слишком мало. 

Геннадий Кернес, депутат горсовета: «Мы должны обратиться в 
Верховную Раду, чтобы Верховная Рада внесла изменения в Конституцию 
Украины и закрепила русский язык, как второй государственный».  

Это предложение не находит поддержки большинства горсовета. 
Подавляющим большинством голосов русский получает статус регио-
нального.  

(http://news.media-objektiv.com/, 07.03.2006) 

Міським головою пана Шумілкіна харків’яни так і не переобрали, 
однак, «головної болі» для наступників він та місцеві депутати таки 
завдали. 

Стосовно прав нацменшин, слід, перш за все, відзначити, що за дани-
ми Управління з питань внутрішньої політики ХОДА конфліктів на етніч-
ному, расовому або мовному ґрунті у 2003 – першій половині 2005 р. не 
спостерігалось. В Харківської області, як мінімум, 32 організації національ-
них меншин, а всього на території області за даними перепису населення 
2001 р. мешкають представники 111 національностей з них 70,7 % скла-
дають українці, 25,6 % росіяни, 0,5 % – білоруси, по 0,4 % – євреї та вірмени, 
0,2 % – азербайджанці, 0,15 % – грузини, 0,14 % – татари. В м. Харкові пра-
цюють 3 загальноосвітні школи з поглибленим вивченням корейської, в’єт-
намської і єврейської мов, а також ліцей «Шаалавім» з поглибленим ви-
вчанням історії та релігії єврейського народу. В Харківській області пра-
цюють також 14 недільних шкіл: 3 – з вивченням азербайджанської, 2 – 
вірменської, 2 – ромської мов, а також по 1 школі з вивченням новогре-
цької, польської, німецької, караїмської, татарської, грузинської та осетин-
ської мов. 

Заклади середньої освіти, зважаючи на мовні особливості у Харківській 
області, працюють українською та російською мовами навчання. Всього 
в області функціонує 974 школи, українською мовою навчання здійснюється 

http://news.media-objektiv.com/
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у 654 школах, російською – у 146, 174 школи мають класи з українською 
та російською мовами навчання. У місті Харкові функціонує 181 школа, з 
них у 46 навчально-виховний процес здійснюється українською мовою, у 
53 – російською, у 82 – двома мовами. 

Вищих навчальних закладів з українською мовою навчання – 62, ро-
сійською – 10. 

Таким чином, стан справ у сфері міжетнічних і мовних відносин у 
Харківської області доволі спокійний. Відношення між представниками 
різних груп населення досить толерантні. 
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XII. ПРАВО НА ВІЛЬНІ  ВИБОРИ 

Стаття 38 Конституції України гарантує, що «громадяни мають пра-
во брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та 
місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування. Громадяни користу-
ються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в 
органах місцевого самоврядування». 

Як витікає зі змісту статті, політичними правами Конституція наді-
ляє виключно громадян України. Однак, це не порушує усталені європей-
ські норми та не є проявом дискримінації, оскільки Європейська конвен-
ція про захист прав людини та основних свобод у ст. 16 дозволяє обмежен-
ня щодо політичної діяльності іноземців: «Ніщо в статтях 10, 11 i 14 не 
може розглядатися як таке, що перешкоджає запровадженню Високими 
Договірними Сторонами обмежень щодо політичної діяльності іноземців». 

На початку 2005 р. політична ситуація на Харківщині, як і по всій 
Україні, відзначалася наслідками бурхливих подій кінця 2004 р., пов’яза-
них з виборами Президента України, що увійшли в історію як «Помаранчева 
революція». Повідомлення преси мерехтіли повідомленнями на кшталт 
такого. 

АКТИВИСТЫ «ГРАЖДАНСКОЙ КАМПАНИИ «ПОРА» 
ВРУЧИЛИ СЕГОДНЯ ТРЕТЬЮ «ЧЕРНУЮ МЕТКУ» 

Виктор Шаправский, Алексей Жучков 

Активисты «Гражданской кампании «Пора», которая получила в Харь-
кове статус общественной организации, вручили сегодня третью «черную 
метку». Символический знак, который до этого получили ректор зоовета-
кадемии Валерий Головко и экс-губернатор Евгений Кушнарев, на этот 
раз была передана начальнику Киевского райотдела милиции Игорю Сен-
чуку, который, по мнению активистов «Поры» замешан в совершении ряда 
преступлений. 
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Как считают активисты «Поры», именно начальник Киевского райот-
дела милиции Игорь Сенчук активно содействовал разгрому их палаточ-
ного городка возле Юракадемии во время президентской избирательной 
кампании. Но не только этот факт, говорят члены «Поры», привел их к 
райотделу. Они, в частности, обвиняют Сенчука в занятиях теневым биз-
несом, вымогательстве и намерениях «купить» должность начальника город-
ского управления милиции. Якобы для этих целей незаконными путями 
собирались денежные средства.  

Свой протест «Пора» выразила традиционно – вручением «черной 
метки».  

Виктор Чесак, активист «Поры»: 
«Пусть эта метка послужит предупреждением коррумпированным 

руководителям и начальникам всех уровней, рангов и мастей о том, что 
никто не забыт и ничто не забыто!»  

Поскольку начальника райотдела на месте не оказалось, «черную 
метку» оставили на проходной дежурному. После этого колонна двину-
лась к областному управлению милиции. Сюда активисты «Поры» пришли, 
чтобы передать начальнику управления Станиславу Денисюку свои претен-
зии к Сенчуку и требование прекратить беззаконие в органах внутренних 
дел и торговлю должностями. Денисюк лично принял двух человек.  

Чесак: «Обещал во всем разобраться и сказал, что информация до 
вас дошла правильная, в общем-то».  

(«Агентство Телевидения Новости», 02.03.2005) 

В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗБУЖДЕНО 14 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ 

В Харьковской области возбуждено 14 уголовных дел по фактам 
препятствования осуществлению избирательного права граждан, неправо-
мерного использования избирательных документов и неправильного под-
счета голосов во время выборов Президента Украины. 5 таких дел уже пе-
реданы в суд. Об этом сообщил прокурор Харьковской области Василий 
Синчук.  

В частности, прокуратура Дворичанского района еще в начале дека-
бря прошлого года установила, что на одном из избирательных участков 
территориального избирательного округа №179 пяти гражданам были 
выданы открепительные удостоверения, которые участок не получал от 
территориальной избирательной комиссии №179 (г. Чугуев). Это позволи-
ло гражданам проголосовать сразу на двух избирательных участках.  
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Секретарю участковой избирательной комиссии предъявлены обви-
нения по ч.3 ст.158 и ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины (неправо-
мерное использование избирательных бюллетеней, подлог избирательных 
документов; злоупотребление служебным положением), а еще пяти граж-
данам – по ч.2 ст.158 (подлог избирательных документов). В начале фев-
раля дело передано в суд. Об этом ЛiгеБізнесІнформ сообщили в пресс–
службе Генеральной прокуратуры Украины.  

Подобные противоправные действия установлены и прокуратурами 
Балаклейского и Барвенковского районов.  

(http://www.liga.net/, 14.03.2005) 

Слід пригадати ще й справу Юрія Потикуна, яка досі не завершилась.  
 
Однак, поступово на шпальтах газет та у виступах, розміщених в Інтер-

неті, з’являються й тривожні нотки. 

ДЕЯКІ ЕПІЗОДИ ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ ХАРКОВА 

Інна Сухорукова, м. Харків 

І чому в нас так виходить? Принаймні, в Харкові… 
Яку тільки партію не будують – а виходить все рівно КПРС. Саме 

такі думки, невеселі, відверто кажучи, приходять мені в голову після роз-
повіді нашої колеги, яка брала участь в конференції районного осередку 
Народного Союзу «Наша Україна». Все було, як за радянських часів – і 
нагнані з підприємств робітники, які не знали як реєструватися, при реєст-
рації «забували» свої прізвища, а називали тільки підприємства, на яких 
працюють. І звичне хамство якогось партійного (так і приходить в голову – 
компартійного) боса, який кричав на жінку-реєстратора.  

І заздалегідь складений список президії, і, м’яко кажучи, байдуже 
відношення до незапланованих пропозицій та зауважень. Може, ще було 
потрібно швиденько створити при НСНУ піонерську організацію та ком-
сомол, і хай привітали би учасників зборів піснями та декламаціями? 
А чому б ні? От есдекі мають свій комсомол, а комуністи та пані Вітренко і 
піонерів. А пропрезидентська партія чім гірша? Це ж скільки студентів 
можна було відразу загнати в партійні лави! Бо ті ж самі ректори ВУЗів, 
які ганяли студентів на підтримку Януковича, тепер всі-всі вірні прихиль-
ники Президента Ющенка та його партії. Ті ректори, що примушували 
студентів під наглядом викладачів голосувати «За Януковича», незважа-
ючи на всі заклики Ющенка піти у відставку добровільно, бо це амораль-

http://www.liga.net/
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но залишатися після всього на своїх місцях, нікуди не йдуть, та й ще пап-
люжать своїх колег, які намагалися добитися змін у керівництві ВУЗів. 
Кажуть, «не можу піти у відставку, бо трудовий колектив не відпускає». 
Взагалі, читайте п’єсу Євгена Шварца «Дракон» – там про все це сказано. 
Тепер вони так само будуть примушувати студентів голосувати за НСНУ. 
Але, оскільки вони не мають ніякого авторитету ані у молоді, ані у більшо-
сті викладачів, то цілком можливо, що кількість голосів у НСНУ не буде 
суттєво відрізнятися від кількості голосів у партії «За ЄДУ» на попередніх 
парламентських виборах. Знову на ті ж граблі? Радянська влада, мабуть, 
безсмертна на цій території. Чи може тут якась місцева епідемія?..  

Радянський менталітет не шукає ідентифікації – він шукає свого ра-
дянського трамвайчика, від колиски до могилки, коли все розписано на 
все життя. І коли хтось обіцяє цей шлях, громадяни будуть обирати його. 

Скористатися цією ментальністю дуже спокусливо для нової влади – 
але вкрай небезпечно. Нещодавно я прочитала статтю, в якій автор дорі-
кає новій владі за збереження більшості «сталих» посадовців на район-
ному та міському рівнях. На мою думку, акценти треба ставити не на тому, 
що вони голосували не «За Ющенка», а на тому, що більшість цих людей 
при владі має рівень самосвідомості партійного керівника радянського 
типу, тільки без стримуючого ока партійного контролю, який – нема куди 
правди діти – стримував інстинкт «хапати та красти, поки є». 

Держапарат та бізнес за останні 12 років міцно зрослися, і сьогодні 
ми маємо такий собі варіант українського кентавра: голова олігарха і тулуб – 
чиновний апарат радянського походження. Якщо досить швидко не замінити 
більшість «вояків» цієї потужної бюрократичної армії, вона з’їсть револю-
цію, як той помаранчевий апельсин, і буде панувати та розквітати далі. 

А держава, доведена попереднім правлінням до такого стану, що ви-
користовувати її надалі, як окуповану чиновною армією територію, вже не 
можна – державу втратимо. 

В Харкові куди не кинь – там, як і раніше клани – у всякому випадку, 
з погляду пересічного громадянина. Підприємці, як і раніше, смертельно 
бояться податківців, водії – ДАІ, вчителі та лікарі – відповідно кожний 
свого начальника, мешканці будинків не тільки комунальних служб, а й ще 
«крутих» будівельників... 

Чиновники різних рівнів, починаючи з Адміністрації Президента, 
дивляться не на громадян, а у свою підсвідомість, медитація проходить по 
типу: «Спокійно – нічого не змінилося, не відбулося, можна глибоко вдих-
нути і робити далі те ж саме, як і раніше». 

І все частіше на думку спадає, що це ми вже проходили на почат-
ку 90-х. Тоді серед старого апарату раптом з’явилися нові люди, які 
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почали дивитися тобі в очі і справді намагалися вирішувати твої про-
блеми, і хоч їх було небагато, але проблеми часто вирішувались і гро-
мадянин не відчував себе отакою «комашкою», яку, якщо не розчавили 
за те, що він потурбував бюрократа, то й на тому йому повинен бути 
вдячний. 

Але в 90-х, ще за часи Президента Кравчука, і вже остаточно за часів 
Президента Кучми, нові люди серед бюрократичного плану стали з’являтися 
все рідше і рідше. Міцний радянський супербюрократ з’їв їх. Або перела-
мав під себе. 

«Ви розчарувалися в помаранчевій революції?» – запитаєте ви мене. 
Ні в якому разі. Іншого вибору у України не було – йшлося про наше іс-
нування як держави. Але дуже не хотілося б, щоб уроки 90-х років нічому 
нікого не навчили – ані суспільство, ані владу. Дуже не хотілося, щоб сірі 
хвилі бюрократичного болота зімкнулися над розбудженим суспільством 
і поглинули його. А саме таку загрозу ми й бачимо зараз. 

Як завжди – оксамитова революція – це той розвилок дороги, де наліво 
підеш – коня загубиш, направо – себе втратиш.  

І є тільки одна стежка – вперед. Дуже складна дорога – але іншої не-
має Не можна залишати на своїх посадах суто радянських чиновників, хоч 
за кого б вони не голосували. 

Критерієм відбору на будь-яку посаду – навіть на посаду началь-
ника ЖЕО – може бути тільки людина з новою самосвідомістю. Чино-
вник для людини, а не навпаки. Саме таким чином затверджуються 
чиновники розвинених демократій, пов’язуючи себе з життям і долею 
своєї країни. 

(Права людини, № 17, 15 – 30 червня 2005)  

У згаданій вже вище (у розділі VII «Свобода вираження поглядів») 
не зовсім чемній ситуації з телепрограмою «Перша столиця» пана Кевор-
кяна, якому відмовили на початку року в телеефірі на «Сьомому каналі», 
заради справедливості хочеться зауважити, що співвласниками «Сьомого 
каналу» на правах 50/50 є дві відомі у Харкові особи, причому, за чутками, 
один з них – прихильник «помаранчевих» політичних уподобань, а другий, 
навпаки, – «біло-блакитних». Тому посилання на політичний тиск, скоріше 
за все, у даному випадку є недоречними. 

До речі, напередодні самих парламентських перегонів у Харкові 
відбувся скандал з розколом у лавах обласної організації Соціалістичної 
партії України. Одночасно з цими подіями обласний офіс СПУ навіть 
пограбували. 



ПРАВО  НА ВІЛЬНІ ВИБОРИ  

 139 

ПОГРОМ У СОЦИАЛИСТОВ 

Юрий Сидоренко 

Сегодня утром неизвестные совершили нападение на офис Харьков-
ской областной организации Социалистической партии Украины, в райо-
не кинотеатра «Звезда». По словам работников офиса, преступники вошли 
в помещение через окно, выломав решетку.  

Гости, утверждает руководитель областного избирательного штаба 
партии Владимир Тарасов, похитили один из компьютеров, в котором 
были списки членов партии, прошедших перерегистрацию – эта процеду-
ра только начинается у харьковских социалистов, на данный момент ус-
пели перерегистрироваться только десять районных организаций из 33-х. 

Кроме того, Тарасов не исключает, что пропали некоторые документы, 
но еще не известно какие, сегодня социалисты будут проводить инвентари-
зацию бумаг.  

По словам Владимира Тарасова, 3 недели назад неизвестные уже ста-
рались попасть в офис, но тогда местные жители сообщили о нападении в 
милицию и злоумышленники успели только выломать решетку.  

(http://news.media-objektiv.com, 24.09.2005) 

Наприкінці 2005 р. харківські правозахисники знов підняли питання 
доцільності втілення у життя так званої «політреформи», яка була нав’язана 
силам, що відстоювали на Майдані демократію, політиками, чия влада не-
минуче добігала кінця. 

На жаль, протягом 2005 р. Конституційний суд так і не було утворе-
но, бо народні депутати свідомо не захотіли привести його членів до при-
сяги. Отже, питання конституційності політичної реформи досі остаточно 
не розв’язано у правовому полі. 

http://news.media-objektiv.com
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XIІІ. ЕКОНОМІЧНІ  ТА СОЦІАЛЬНІ ПРАВА 

Економічні, соціальні права та культурні права відносять до прав 
людини другого покоління, вони входять до переліку загальновизнаних 
прав людини. Загальна Декларація прав людини 1948 року об’єднала у 
своєму переліку громадянські, політичні, економічні, соціальні та культур-
ні права. Проте в 1966 році було прийнято два різні пакти (Міжнародний 
пакт про громадянські, політичні права та Міжнародний пакт про еконо-
мічні, соціальні та культурні права), що передбачали різні механізми захисту 
відповідних прав. Головна відмінність полягає у тому, що для громадянсь-
ких та політичних прав передбачається індивідуальне звернення, а для за-
хисту економічних, соціальних та культурних прав проводиться моніто-
ринг дотримання зобов’язань держави на підставі вивчення змін спеціально 
розроблених індексів розвитку та прослідковування змін у напрямку покра-
щення чи погіршення протягом певного часу. 

Такий підхід закріпив поняття різних поколінь прав людини і став 
основою для аргументації про існування ієрархії прав людини, та вищість 
прав першого покоління – громадянських і політичних, над правами друго-
го покоління. Протилежна позиція базується на неподільності прав людини 
і відкидає їх ієрархію. 

Іншим концептуальним питанням є належність економічних, соціаль-
них та культурних прав до так званих «позитивних», які потребують конк-
ретних дій від держави, і, безсумнівно, значних фінансових затрат. Гро-
мадянські та політичні права розглядаються як «негативні», тобто такі, що 
полягають у свободі від втручання держави і імплементація яких є якщо 
не завжди безкоштовною, то принаймні не надто вартісною. 

Положення Загальної Декларації прав людини щодо соціальних прав 
розвиваються також Європейською Соціальною Хартією, яку у 2005 р. 
Україна ще не ратифікувала (це планується зробити у 2006 р.).  

Договори Міжнародної Організації Праці (МОП ) гарантують захист 
прав на робочому місці та прав профспілок. Україна ратифікувала близь-
ко 50 конвенцій МОП, зокрема 32, також ті з них, які включають до себе 
фундаментальні принципи та права в сфері праці.  
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Конституція України закріпила систему економічних і соціальних 
прав, що охоплює: право кожного володіти, користуватися і розпоряджа-
тися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяль-
ності; право на підприємницьку діяльність; право на працю; право на 
страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів; право на 
відпочинок; право на соціальний захист; право на житло; право на доста-
тній життєвий рівень; право на охорону здоров’я; право на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля; право, зумовлене гарантуванням вільної згоди 
на шлюб, а також захистом материнства, батьківства, дитинства та сім’ї; 
право на освіту; право на свободу творчої діяльності. 

Положення ст. 48 Конституції щодо того, що «кожен має право на 
достатній життєвий рівень для себе й своєї сім’ї, що включає достатнє 
харчування, одяг, житло», є основним у визначенні права людини на адек-
ватні стандарти життя. 

Багато конфліктних ситуацій на Харківщині виникало якраз через 
порушення права на адекватні стандарти життя.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА НАЧАЛ РАССМОТРЕНИЕ 
ЖАЛОБЫ ДЕПУТАТА ХАРЬКОВСКОГО ГОРСОВЕТА 

Светлана Шекера 

Европейский суд по правам человека начал рассматривать жалобу 
депутата Харьковского горсовета Игоря Громыко на действия городских 
властей и на неудовлетворительные условия проживания офицеров в воен-
ном городке в поселке Жуковского. 

По словам депутата, еще пять лет назад власти Харькова выделили 
350 тысяч гривень на передачу коммунальных сетей городка из распоря-
жения военного университета в собственность города.  

Но, как утверждает Игорь Громыко, деньги были израсходованы не 
по назначению. Обратиться в Европейский суд, рассказывает депутат, его 
заставили отказы прокуратур, в том числе, и генеральной, и тот факт, что 
с лета этого года Харьковский военный университет перестал существо-
вать как вуз, а, значит, за водопровод, электросети и канализацию военного 
городка, в котором проживают пять с половиной тысяч семей, ответствен-
ность он не несет. И если в домах произойдет авария, опасается депутат, 
ликвидировать ее будет некому.  

(http://news.media-objektiv.com/, 27.01.2005) 

Незаконна забудова набула минулого року великого резонансу у Хар-
кові. Так, мешканці будинку № 12 по вул. Леніна звертались до «компетент-

http://news.media-objektiv.com/
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них органів» з вимогою припинити захоплення та реконструкцію підваль-
них приміщень, що призводить до руйнування фундаменту. У своєму «кри-
ку по допомогу», розміщеному на сайті «Майдан», вони зазначали, що «про-
водимые в доме работы по реконструкции помещений поставили под угро-
зу жизнь и жильцов и безопасность их проживания», і просили «помощи 
и защиты от произвола харьковских чиновников». Подібних звернень, 
листів, скарг у 2005 р. в Харкові нараховується декілька десятків. Хоча, 
слід зазначити, інколи подібні випадки набували характеру кампанії, а під 
час виборчої кампанії ще й набрали яркого політичного забарвлення, що, 
безумовно, заважало безпристрасному розгляду справ. 

ЕЛЕНА МАТИАС: ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО НИНЕ КАРПАЧЕВОЙ 

Представителю Верховного Совета Украины по правам Человека 
Карпачевой Нине Ивановне. 

Уважаемая Нина Ивановна! 
Вы занимаетесь благородным делом, отслеживая ситуацию с правами 

человека и демократией в Украине. Хочу поделиться с Вами наблюдениями 
за этими проблемами, которые я сделала этим летом.  

Но сначала о себе. Пять лет я живу и работаю в Германии, наведываясь 
каждое лето на Украину. За это время я привыкла к уважительному и 
конструктивному общению с должностными лицами ФРГ. 

Осенью и зимой прошлого года мы очень переживали события на 
Украине, надеялись на приход демократии, утверждения европейских 
стандартов жизни. Этим летом я особенно стремилась на свою первую 
родину, желая лично убедиться в кардинальных изменениях к лучшему.  

Но, столкнувшись с реальностью, я убедилась в обратном... В качестве 
примера бесцеремонного наступления на права граждан приведу феномен 
«уплотнительного строительства». Хорошо известно, что наиболее при-
быльным видом бизнеса является строительство в престижных городских 
районах. Но где взять участок, если в центре уже все застроено. Ответ 
простой: захватить сквер, двор уже существующего дома, детскую или 
спортивную площадку. Но кто разрешит это сделать? Оказывается, это 
охотно сделает местная власть. Другое дело, что разрешат такое не каждой 
фирме, а той, у которой есть доверительные отношения с властью. Таким 
образом, «уплотнительное строительство» оказывается возможным только 
благодаря коррупции. Строительный беспредел возник еще при режиме 
Кучмы. Но при Ющенко он достиг своего апогея.  

Тем самым, страна вступила в очередную полосу своего разграбления. 
Вначале у народа отобрали сбережения, затем фабрики и заводы, а теперь 
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переходят к изъятию придомовых территорий, детских и спортивных пло-
щадок, скверов, парков, стадионов.  

Налицо и кризис представительской власти. Депутаты всех уровней 
избирались при кучмовском режиме. Большинство из них так или иначе 
связано с бизнесом. На выборах в основном побеждали те, у кого было 
что вложить в избирательную компанию. Местные советы представляют 
собой своеобразные клубы по интересам. Депутаты выражают интересы 
не избирателей, а свои собственные (в том числе, и интересы «дружествен-
ных» фирм). Местные органы власти принимают решения в тайне от своих 
граждан. Декларированной открытости и гласности нет и в помине... 

Просим Вас потребовать от руководства Украины, проведения реформ, 
направленных на всестороннюю защиту прав человека и демократии.  

Просим Вас предложить Президенту Украины наложить мораторий 
на все скандальные стройки, срочно разработать законы, защищающие 
интересы жителей от «строительных» агрессоров. 

Просим обратиться к мэру города Харькова – Владимиру Шумилки-
ну с требованием остановить уничтожение культуры, экологии и природ-
ной среды города. А также способствовать отмене решений Горсовета по 
уплотнительным застройкам исторического центра, разрушающим сложи-
вшийся архитектурный ансамбль и ущемляющим права тысяч горожан. 

Прилагаю список публикаций в Интернете, посвященный как общей 
ситуации с «уплотнительным строительством», так и с самой скандальной 
стройкой на Восточной Украине, в Харькове:  

1. Sergius: Харьков. Вакханалия уплотнительной застройки. Додано: 
05-04-2005 

http://maidan.org.ua/static/mai/1112718884.html  
2. Наталка Зубар, Сергій П.: Одна відписка харківського мера з ілюст-

раціями. Додано: 21-04-2005 
http://maidan.org.ua/static/mai/1114117048.html 
3. Комитет пострадавших: Открытое письмо по вопросу незаконного 

строительства в г. Харькове. Додано: 25-05-2005 
http://maidan.org.ua/static/mai/1116981329.html  
4. По поводу незаконного строительства и незаконного землеотвода в 

Харькове «А судьи кто?» Додано: 03-06-2005 
http://maidan.org.ua/static/mai/1117746362.html  
5. Елена Матиас: Берлинская стена в отдельно взятом дворе. Додано: 

09-08-2005  
http://maidan.org.ua/static/mai/1123537364.html  
6. Обращение к Президенту от харьковчан: От имени жителей, постра-

давших от незаконного строительства в г. Харькове, Матиас Елена Юрьевна. 
Додано: 25-08-05  

http://maidan.org.ua/static/mai/1112718884.html
http://maidan.org.ua/static/mai/1114117048.html
http://maidan.org.ua/static/mai/1116981329.html
http://maidan.org.ua/static/mai/1117746362.html
http://maidan.org.ua/static/mai/1123537364.html
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http://kyiv.in.ua/index2.php?option=com_content&task=view&id=609&1
temid=2&pop 

7. Открытое письмо инвалидов, участников войны и боевых действий 
г. Харькова Президенту Украины В.А. Ющенко. Додано: 25-08-2005  

http://maidan.org.ua/static/news/1124927858.html 
8. Есть в г. Харькове такая судья – Софья Набиуллина. Додано: 

26-09-2005  
http://maidan.org.ua/static/news/1127765240.html  
9. Харьковчанин: Коррупционная схема захвата земель в Харькове. 

Додано: 30-09-2005 
http://maidan.org.ua/static/mai/1128027676.html 
Доктор экономических наук Елена Матиас (Франкфурт на Майне–

Харьков) 
(http://maidan.org.ua/, 09.10.2005) 

Наприкінці року в багатьох населених пунктах Харківської області 
виконавчими органами місцевого самоврядування були прийняті рішення 
про підвищення тарифів на комунальні послуги з утримання житла. Це 
викликало бурхливу реакцію незадоволення, численні пікети, мітинги, 
інші акції протесту. У Чугуєві міська рада під тиском громадськості навіть 
була вимушена скасувати непопулярне рішення міськвиконкому. Однак, 
у Харкові цього зробити не вдалося.  

ДВА ПИКЕТА ПОД ГОРИСПОЛКОМОМ 

Виктор Шаправский, Ольга Боровских 

Против повышения квартплаты выступили сегодня харьковские ком-
мунисты и общественные организации. Они провели пикет у здания горис-
полкома. В пику им, на том же месте, но чуть позже, свой митинг провели 
харьковские дворники.  

По словам пикетчиков, они не верят в то, что после повышения та-
рифа на услуги жилищных организаций будут решены проблемы жилко-
мхоза. Они уверены, что увеличение квартплаты приведет к росту задол-
женности горожан за услуги, предоставляемые жилищниками. Пикетчики 
потребовали, в частности, ввести мораторий на повышение тарифов на 
ВСЕ жилищно-коммунальные услуги, создать экономически и социально 
обоснованную концепцию формирования расценок на услуги жилкомхо-
за, а также изыскивать в бюджете города средства, которые бы компен-
сировали разницу между действующими и планируемыми тарифами. При 

http://kyiv.in.ua/index2.php?option=com_content&task=view&id=609&1
http://maidan.org.ua/static/news/1124927858.html
http://maidan.org.ua/static/news/1127765240.html
http://maidan.org.ua/static/mai/1128027676.html
http://maidan.org.ua/
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этом пикетчики пригрозили, что если квартплата все же будет повышена, 
они придут под горисполком с многотысячным митингом. В свою очередь 
дворники, которые собрались на этом же месте чуть позже, тоже оказались 
не лыком шиты. Они заявили, что не станут выходить на улицы города с 
метлами, если новые тарифы на услуги жилищников не будут утверждены. 
Дворники говорят, что их зарплата сейчас меньше, чем прожиточный 
минимум, а условия труда – хуже, чем когда бы то ни было. В знак протес-
та рабочие объявили символический бойкот, сложив свои метлы у дверей 
горсовета. Что страшнее для властей – многотысячный митинг или бас-
тующие дворники – возможно, станет ясно уже завтра. На среду заплани-
ровано заседание горисполкома, на котором, вероятно, и будет принято 
окончательное решение о новом размере квартплаты.  

(«Агентство Телевидения Новости», 16.08.2005) 

НОВЫЕ ТАРИФЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ – 
ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМИ 

Новые тарифы на содержание жилья – являются действующими. Такую 
информацию сегодня распространил официальный сайт горисполкома. 
По информации пресс-службы горисполкома, решение о повышение тари-
фов квартплаты действует, а другие судебные документы, которые печа-
таются в агитационных материалах, не влекут за собой никаких правовых 
последствий.  

И, следовательно, потребители обязаны заключать договоры и пла-
тить за содержание жилья по новым тарифам. Напомню, решение о призна-
нии законными новых тарифов на квартплату, принял суд киевского райо-
на еще 12 декабря прошлого года. Это решение было оспорено в Апелля-
ционном суде. И сегодня стало известно, что апелляцию суд оставил без 
рассмотрения. Таким образом, в Харькове действуют тарифы, вступившие 
в силу с 1 октября.  

В январе этого года многие харьковчане получили уведомления о том, 
что подорожал и газ для рядовых потребителей – на 2%. В «Харьковгоргазе» 
говорят, что это не повышение тарифа, а целевая надбавка, которая пойдет 
на развитие газовых сетей в области. Однако, как стало известно новостям 
АТН, сейчас это решение о повышении тарифа на газ приостановлено. 
В Кабмине решают, будет ли надбавка включена в тариф или деньги на ра-
звитие сетей предприятие будет изыскивать из собственных резервов.  

(«Агентство Телевидения Новости», 20.02.2006) 
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА ПРОБЛЕМА – 
ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 

Олександр Білецький, м. Харків 

«Держава, в якій ми живемо, зробила безправ’я і несправедливість, 
ігнорування демократичних цінностей нормою суспільного життя. Зро-
щення влади і бізнесу, корупція і хабарництво стали загрозою національ-
ній безпеці. Світоглядний конфлікт між суспільством та владою, між 
інтересами громадян і реальними діями владних фінансово-політичних 
груп набув антагоністичних форм. Закритість інститутів влади від гро-
мадського контролю, корпоративність у прийнятті нею рішень породили 
в людей недовіру до влади». 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» 
«Позорное расслоение общества на 95% бедных и 5% богатых явля-

ется следствием глубочайших деформаций в формировании стоимости 
товаров на нашем рынке. Цены на продукцию отечественных произво-
дителей реально завышены, потому что в них заложены очень высокие 
нормы теневой прибыли для собственников, очень высокие риски от про-
извола власти и проверяющих органов, коррупционные платежи». 

М. Романюк: «Почистим товары от коррупционно-теневых наценок». 
(http://maidan.org.ua/static/mai/1112606256.html) 
«Помаранчева революція – це антикримінальна революція. Вона 

стала цілком природною реакцією народу на криміналізацію держави зо-
крема. Особливістю українського суспільства було те, що держава, од-
ним з основних завдань якої є протидія злочинності, перетворилася на 
свою протилежність – на засіб кримінальної експлуатації людей. Однією 
із форм цієї експлуатації є корупція, яка набула надзвичайного поширен-
ня і привела до руйнування основ суспільного життя. Через це суспільст-
во, переставши нормально функціонувати, опинилося в кризі». 

Олександр Костенко: «Формула декриміналізації держави» 
(http://maidan.org.ua/static/mai/1113900158.html) 
Згідно Закону України «Про основи національної безпеки України» 

(№ 964-ІV від 19 червня 2003 р.) під національною безпекою розуміється 
захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільст-
ва і держави (ст. 1). На перше місце серед усіх об’єктів національної без-
пеки цей Закон ставить людину і громадянина – їхні конституційні права 
і свободи (ст. 3). Основним принципом національної безпеки визнача-
ється пріоритет прав і свобод людини і громадянина (ст. 5). А от найбі-

http://maidan.org.ua/static/mai/1112606256.html)
http://maidan.org.ua/static/mai/1113900158.html)
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льшою загрозою у внутрішньополітичній сфері – порушення з боку орга-
нів державної влади та органів місцевого самоврядування Конституції і 
законів України, прав і свобод людини і громадянина, недостатня ефек-
тивність контролю за дотриманням вимог Конституції і виконанням за-
конів України (ст. 7). 

Наведені вище положення Закону являються основою методологіч-
ного підходу, який використовується при написанні цього короткого ана-
літичного огляду. Не виключено, що цей огляд є першою в Україні спро-
бою побачити та осмислити житлово-комунальну проблему саме як над-
звичайно важливий компонент загальної проблеми нашої національної 
безпеки, а також запропонувати деякі більш-менш адекватні способи її 
розв’язання. 

СУТЬ ПРОБЛЕМИ 

Житлово-комунальну проблему, у найбільш загальному її вигляді, 
можна було б визначити як цілісний комплекс дуже актуальних питань 
(завдань) політичного, економічного, соціального, правового, виробничого 
і т. п. характеру, котрі пов’язані з наданням громадянам України житлово-
комунальних послуг і до цього часу належним чином не вирішуються.  

Суть цієї проблеми полягає в тому, що переважна більшість громадян 
України (приблизно 85%), внаслідок своєї малозабезпеченості, виявляється 
фізично нездатною оплачувати житлово-комунальні послуги в повному 
обсязі по тих тарифах і цінах, що йому диктують монопольні виробники і 
постачальники цих послуг. Причиною тому є так звані «ножиці»: з одно-
го боку, дуже низький рівень життя населення країни (він, як відомо, сьо-
годні є чи не найнижчим у Європі), з іншого боку, вкрай завищені псевдо-
ринкові вимоги монополістів до малозабезпеченого населення. 

Ситуація значно ускладнюється тією обставиною, що в даному ви-
падку держава займає сторону не громадян, а житлово-комунальних моно-
полістів. Мало того, є всі підстави стверджувати, що головним винуват-
цем створення і загострення даної проблеми якраз і була корумпована й 
криміналізована держава. На протязі останніх десяти років вона, фактич-
но, уникала належного виконання своєї соціальної функції та відповідних 
конституційних зобов’язань перед нашим суверенним народом. По суті, 
саме вона й перетворила житлово-комунальну сферу в одне з основних 
джерел незаконного збагачення відносно невеликої групи привілейованих 
осіб через «тіньове» отримання величезних надприбутків. 

Найважливішим у даній проблемі, що має пряме відношення до про-
блем національної безпеки, є системне, систематичне та масове порушення 
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конституційних прав і свобод громадян України з боку органів державної 
влади і місцевого самоврядування, а також підлеглих їм житлово-комуналь-
них служб. 

Так, зокрема, до порушення ст. ст. 3, 8, 19, 21, 22, 27, 46, 47, 48, 64, 
68 Конституції, ст. 66 Житлового кодексу, ст. ст. 3, 4 Закону України 
«Про прожитковий мінімум» призвела передача повноважень щодо вста-
новлення тарифів на водо-, теплопостачання, водовідведення, утримання 
житла місцевим органам влади. Як наслідок, замість передбаченого зако-
нодавством про прожитковий мінімум розміру оплати у 12% від фактич-
ного сукупного доходу сім’ї, громадян незаконно змушують сплачувати 
завищені суми, що у 3 – 5 і навіть більше разів перевищують ці розміри. 
Таким чином, на оплату житлово-комунальних послуг із сімейних бю-
джетів вимиваються вельми значні кошти, які повинні йти на харчування, 
охорону здоров’я, освіту, культурні та інші цілі. А це ще більше усклад-
нює тяжкий матеріальний стан малозабезпечених, у переважній своїй бі-
льшості, українських родин. Тому, аби не вмерти від голоду та хвороб, 
багато сімей змушені або взагалі не платити по рахунках «комунальних 
баронів» (це дуже влучне визначення, до речі, належить екс-президенту 
Кучмі Л.Д.), або оплачувати лише частину тих сум, що від них протипра-
вно вимагаються. Звідси переважно й виникає так звана «заборгованість», 
що дає житлово-комунальним монополістам формальний привід пересліду-
вати малозабезпечених «боржників» у судовому порядку. 

Значну проблему становить запроваджений Кабінетом Міністрів хи-
бний, неконституційний порядок призначення житлових субсидій, який 
фактично унеможливив їх отримання більшістю тих, кому вони дійсно по-
трібні. В той же час, субсидії отримують ті, хто не має на це жодного права. 
Так, за даними Світового Банку, серед тих, що отримали в Україні житлові 
субсидії у 2001 році, останніх було аж 88%! («Права людини в Україні – 
2004». – Розділ XV. –http://www.rupor.org/index.php?r=18&t=1). 

Згідно офіційних повідомлень Антимонопольного комітету, його пе-
ревірками підприємств ЖКГ у всіх областях України постійно виявляються 
масові й типові факти економічно необґрунтованого завищення, у співвід-
ношенні до фактично наданих, норм і об’ємів споживання, якості послуг, 
встановлених у законному порядку цін і тарифів, численних приписок при 
нарахуванні оплати, а також інші види незаконних зловживань системно-
го характеру. Однак, на ці факти, що однозначно вказують на наявність у 
житлово-комунальній сфері організованих і суспільно-небезпечних кримі-
нальних злочинів, ані органи державної влади та місцевого самоврядування, 
ані компетентні органи належним чином не реагують. 

http://www.rupor.org/index.php?r=18&t=1)
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Дуже небезпечною проблемою є масове судове переслідування жит-
лово-комунальними службами малозабезпечених громадян за так звані 
«борги». Не маючи, як правило, укладених із громадянами договорів про 
надання послуг (а значить – навіть формальних юридичних підстав звер-
татися до суду) ці служби, проте, все ж таки домагаються задоволення сво-
їх судових позовів. Дуже численними при цьому є випадки грубого пору-
шення основ судочинства та порядку розгляду справ, що установлений 
Цивільним процесуальним кодексом України. І в результаті цього уже 
нанесені колосальні збитки не лише охоронюваним законом інтересам і 
правам сотень тисяч, якщо не мільйонів, наших громадян, але й морально-
му обличчю самого правосуддя. 

Окремої серйозної уваги, саме з позицій національної безпеки, потре-
бує питання дезорганізації нормальної роботи судів, як органів державної 
влади, що виникло внаслідок значної їх перевантаженості через надзвичайно 
велику кількість позовів комунальників. 

Ще одна серйозна проблема – незаконне відключення підприємствами 
ЖКГ електро-, газо-, тепло- і водопостачання від жилих приміщень мало-
забезпечених громадян. Воно здійснюється всупереч ст. ст. 22, 47 і 48 
Конституції, чинному законодавству про прожитковий мінімум і про дер-
жавні соціальні гарантії. До того ж, фактично, такого роду дії є протиправ-
ним посяганням на відповідні державні функції, а також на внутрішні та 
міжнародні зобов’язання України, яка за своєю Конституцією є соціальною 
державою. 

Нарешті, в результаті масованого інформаційно-психологічного, су-
дового та іншого тиску на населення, що в останні роки систематично 
чиниться житлово-комунальними службами та має певні ознаки терорис-
тичної діяльності, в суспільстві виникло нове й небезпечне соціально-
психологічне явище. 

Фахівці визначають його як особливий вид психічних розладів – 
«житлово-комунальну депресію». Вона є вельми небезпечним фактором, 
котрий суттєво дестабілізує внутрішній стан людини і суспільства, веде 
до масового поширення відчуття постійної тривоги, незахищеності, без-
надійності, відчаю, власного безсилля й апатії, а також до зростання кількос-
ті проявів агресії та насильства, алкоголізму, самогубств і такого іншого. 

Згідно даних соціологічного опитування, яке було проведене Інсти-
тутом соціальної і політичної психології АПН України напередодні пре-
зидентських виборів і «помаранчевої» революції 2004 року, уперше за 
весь період спостережень (з 1997 року) серед чинників, що можуть спри-
чинитися до участі населення в масових акціях протесту, головне місце 
посів мотив універсального, «неекономічного» змісту – порушення прав 
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людини. При чому, згідно таблиці 3 «Мотивування респондентами своєї 
можливої участі в масових акціях протесту», яка наводиться у прес-релізі 
цього Інституту від 08.10.04, місця серед мотивів поділилися таким чи-
ном: 1 – порушення прав людини; 2 – стрімке зростання цін; 3 – невипла-
та зарплати (пенсії, стипендії); 4 – підвищення плати за житло й транс-
порт; 5 – корупція в керівних структурах; 6 – зловживання владою з боку 
місцевого керівництва; 7 – припинення водо-, тепло- та енергопостачан-
ня; 8 – збагачення не багатьох та зубожіння більшості. (Як можна бачити, 
практично всі перелічені мотиви, так чи інакше, мають відношення до 
житлово-комунальної проблеми.) А от фальсифікація результатів виборів 
Президента України, яку багато хто вважає основною причиною революції, 
опинилася лише на 9-му місці? 

Сьогодні вже є підстави констатувати, що великі сподівання нашого 
народу на поліпшення умов свого життя після «помаранчевої» революції 
не виправдалися. Адже в країні, за великим рахунком, практично нічого 
не змінилося. Наприклад, нині у житлово-комунальній сфері продовжують 
чинитися ті ж самі порушення конституційних прав і свобод громадян із 
боку органів влади та підприємств ЖКГ, які чинилися і при попередньому 
«антинародному корупційному режимі». Знову активізувався й посилю-
ється судовий та інформаційно-психологічний тиск на населення. Так са-
мо незаконно припиняється постачання води, тепла, газу та електроенергії 
до жилих приміщень і важливих об’єктів соціальної сфери. Знову лунає 
стара балаканина, що нібито задля покращення стану даної галузі, розви-
тку ринкових відносин та навіть захисту прав споживачів обов’язково по-
трібно підвищувати ціни і тарифи. Приймаються й відповідні управлінські 
рішення. 

Усе це замість того, щоб реально працювати над ліквідацією різних 
«тіньових» схем отримання надприбутків, зменшенням штучних невиро-
бничих витрат, уведенням режиму ефективного енергозбереження та то-
чного обліку послуг, що надаються, впровадженням нових прогресивних 
технологій та розвитком здорової ринкової конкуренції. 

Цілком зрозуміло, що такий екстенсивний шлях, як постійне та еко-
номічно необґрунтоване підвищення цін і тарифів, а також протиправне 
«вибивання» так званих «боргів» з малозабезпеченого населення, може 
призвести не до вирішення цієї проблеми, а лише до ще більшого її 
ускладнення та загострення суспільно-політичної ситуації у країні. 

Події останнього часу свідчать, що ті, хто на протязі минулого десяти-
ліття використовував житлово-комунальну сферу для прихованого отри-
мання величезних надприбутків, при якому брутально порушувались права 
і свободи наших громадян, збираються й надалі чинити так само. 
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Отже, приходимо до висновку, що сьогодні в Україні, як і раніше: 
а) зберігається революційна ситуація; б) існує практично та ж сама моти-
вація населення до участі у масових акціях протесту, що була напередодні 
«помаранчевої» революції; в) має місце вельми значна незадоволена сус-
пільна потреба в ефективному захисті конституційних прав і свобод гро-
мадян, особливо у житлово-комунальній сфері. 

СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

Отже, мусимо визнати – існує клубок питань у правовідносинах 
ДЕРЖАВА – ЖКГ – ГРОМАДЯНИ, що потребують нагального вирішен-
ня. Вони вийшли на рівень загальнонаціональної проблеми, яка має під-
ставу вважатись однією з найважливіших для влади, бо унеможливлює для 
громадян цієї країни використання ними гарантованих Основним Законом 
прав, а через свою подальшу невирішеність несе загрозу їх життєвим ін-
тересам, а відповідно і національній безпеці. Для вирішення цієї проблеми 
пропонуємо дійовим особам нової української державної влади нижчена-
ведене. 

1. Проводити ефективну й послідовну соціально орієнтовану держав-
ну політику, яка має бути спрямованою на швидке підвищення рівня життя 
та значне покращення добробуту громадян України, насамперед, через об-
меження монополізму і розвиток здорової конкуренції, державний контроль 
за тарифами і цінами (принаймні у межах гарантованого Конституцією 
прожиткового мінімуму) на товари першої необхідності, житло і основні 
соціальні послуги, встановлення розумної межі рентабельності підпри-
ємств та торгових надбавок, значне спрощення системи оподаткування, 
скасування ПДВ і т. п. 

2. Зобов’язати органи державної влади і місцевого самоврядування, 
а також підприємства житлово-комунальної сфери суворо дотримуватися 
вимог ст. ст. 22, 46, 47, 48 Конституції та законодавства України про 
прожитковий мінімум і державні соціальні гарантії. 

3. У найкоротший термін привести національну нормативно-правову 
базу у відповідність до норм Конституції та Закону України «Про прожит-
ковий мінімум». 

4. Негайно переглянути ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги 
в сторону зменшення, в першу чергу, за рахунок виключення з них будь-
яких невиробничих і нераціональних витрат. 

5. Доручити правоохоронним органам (Генпрокуратурі, СБУ, МВС): 
а) ретельно вивчити матеріали розслідувань, які проводилися в 

останні роки Антимонопольним комітетом України й ГоловКРУ, та від-
крити на цій підставі відповідні кримінальні справи; 
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б) здійснювати в житлово-комунальній сфері постійний моніто-
ринг щодо виявлення фактів незаконних зловживань (особливо приписок 
та інших форм шахрайства), що порушують конституційні права і свободи 
громадян, та належним чином на них реагувати. 

6. Переглянути та скасувати судові рішення, які були прийняті за по-
зовами до малозабезпечених громадян із порушеннями вимог Конституції, 
Закону «Про прожитковий мінімум» та цивільного законодавства України. 

7. Визнати недійсними договори про реструктуризацію заборгованості 
населення за житлово-комунальні послуги, які були укладені з правопо-
рушеннями, а також компенсувати понесені від цього громадянами збитки 
за рахунок правопорушників. 

8. Запровадити в житлово-комунальній сфері суворий громадський 
контроль, до якого залучити широке коло громадських правозахисних 
організацій та незалежних громадських активістів, котрі мали би коорди-
нувати свої дії з відповідними державними органами. 

9. Розпочати активну пропагандистсько-масову роботу по роз’ясненню 
громадянам змісту конституційних прав і свобод та чинного законодавства 
України, по ознайомленню їх з ефективними засобами правового само-
захисту. 

10. Почати нарешті виконувати Постанову Верховної Ради України 
№ 2456-III від 07 червня 2001 року «Про інформацію Кабінету Міністрів 
України про стан і формування цін та тарифів у житлово-комунальній сфе-
рі», що направлена на захист конституційних прав і свобод громадян. 

(Права людини, № 16, 1 – 15 червня 2005) 

Права на відповідний соціальний захист добивається у судовому поряд-
ку харків’янин, що постраждав у наслідок нападу на машину інкасаторів. 

100 ТЫСЯЧ ГРИВЕН КОМПЕНСАЦИИ ЗА МОРАЛЬНЫЙ УЩЕРБ ТРЕБУЕТ 
ВОДИТЕЛЬ-ИНКАССАТОР, КОТОРЫЙ ВЫЖИЛ ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ 

26 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА НА УЛИЦЕ ГЕРОЕВ ТРУДА 

100 тысяч гривен компенсации за моральный ущерб требует води-
тель-инкассатор, который выжил после нападения 26 октября 2004 года 
на улице Героев Труда. В среду состоялось первое заседание суда по иску 
Сергея Йощенко к фонду социального страхования от несчастных случа-
ев на производстве. До этого новостям АТН Йощенко говорил, что будет 
требовать 50 тысяч гривен, а не сто... На первом заседании стороны лишь 
поясняли суду свои доводы. Защита основывалась на том, что во время 
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нападения Сергей получил тяжелое огнестрельное ранение в область жи-
вота, из-за которого потерял 70% трудоспособности. Сейчас он на второй 
группе инвалидности. Постоянно проходит лечение в психоневрологиче-
ском диспансере. Медики поставили диагноз – острая реакция на стресс. 
На лечение необходимы немалые деньги. Ответчики же утверждают, что 
инцидент, во время, которого пострадал Йощенко, необходимо рассмат-
ривать не как несчастный случай на производстве, а как рядовое престу-
пление, во время которого пострадали люди и компенсацию должно вып-
лачивать государство. Слушание этого дела продолжится в январе.  

«(Агентство Телевидения Новости», 15.12.2005) 

Традиційно в Україні трудові права людини захищаються не тільки 
нормами цивільного, трудового та адміністративного законодавства, але 
й за допомогою кримінального закону. А тому кожен працівник повинен 
знати, що роботодавець, який грубо порушує найважливіші права та свободи 
людини, може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. 

Кримінальний кодекс України 2001 р. передбачає відповідальність за 
умисне перешкоджання законній діяльності профспілок (ст. 170 КК), пере-
шкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 171 КК), 
грубе порушення законодавства про працю (ст. 172 КК), грубе порушен-
ня угоди про працю (ст. 173 КК), примушування до участі у страйку або 
перешкоджання участі у страйку (174), невиплату заробітної плати чи інших 
установлених законом виплат (ст. 175 КК). 

Загальною нормою щодо відповідальності за порушення трудових 
прав людини залишається норма, передбачена ст. 172 КК, яка встановлює 
відповідальність за незаконне звільнення працівника з роботи з особистих 
мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю. Таким 
чином, закон передбачає дві альтернативні форми злочинного діяння: 1) не-
законне звільнення працівника з роботи; 2) інше грубе порушення законо-
давства про працю.  

Що стосується першої форми, слід зазначити, що право на працю є 
одним з найважливіших прав та свобод людини, а тому й позбавлення 
цього права визнається одним з найгрубіших порушень прав та свобод 
працівника. В той же час, аналіз судової практики призводить до виснов-
ку про складнощі застосування даної норми у зв’язку із вказівкою закону 
на злочинність звільнення працівника з роботи тільки у випадку наявнос-
ті особистого мотиву в діях винного. В законі не дається роз’яснення 
особистого мотиву. В той же час, виходячи з закону слід визнати, що за-
конодавець в деяких випадках визнає можливість існування при незакон-
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ному звільненні мотиву, що не є особистим. Однак слід зазначити, що в 
науці під особистим мотивом слід розуміти ті спонукання, які притаманні 
конкретній людині при здійсненні конкретного злочину і є підставою його 
вчинення. Тобто особистим мотивом слід вважати будь-який усвідомлю-
ваний мотив, що спонукає конкретну особу до вчинення суспільно небез-
печного діяння. 

Слід вказати й ще на одне протиріччя при розгляді особистого моти-
ву, як обов’язкової ознаки незаконного звільнення. Більшість науковців 
підтримують думку про те, що незаконне звільнення є одним із найгрубі-
ших порушень законодавства про працю, це підтверджує й безпосередній 
аналіз закону. Втрата людиною роботи в більшості випадків перекреслює 
всі можливості до захисту своїх прав, на відміну від інших трудових пра-
вопорушень. До того ж, втрата людиною роботи призводить до болісних 
пошуків нового місця праці, відсутності коштів до існування, негараздів 
у родині й найближчому оточенні. 

ГОЛОВІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
ПАНУ АВАКОВУ АРСЕНУ БОРИСОВИЧУ 

О.М. Анікеєнко, голова Харківського обласного комітету проф-
спілки працівників науки, виробництва та фінансів  

Вельмишановний Арсене Борисовичу! 
Повідомляємо Вас, що в Харківській державній зооветеринарній 

академії (ХДЗВА) відбувається переслідування за політичними мотивами 
Голови Профспілки працівників науки, виробництва та фінансів «Граніт» 
ХДЗВА Андрія Заволоки.  

Як було встановлено в 2005 році комісіями Управління праці та со-
ціального захисту, Управлінням освіти Харківської обласної державної 
адміністрації, КРУ Харківської області, ректор Головко відмовив в наданні 
А.Заволоці індивідуального плану викладача, відмовив у виплаті заробітної 
плати в повному, передбаченому законом обсязі. 

Починаючи з нового навчального року, ректор Головко В. О. позбавив 
доцента Заволоку А. А. робочого місця, знову відмовив в наданні педаго-
гічного навантаження. Обласна Профспілка двічі зверталась до ректора 
Головка з проханням надати інформацію про те на якому курсі, в яких 
групах передбачена робота А. Заволоки, які теми лекцій він повинен чи-
тати. Ректор Головко двічі відмовив обласній профспілці в наданні цієї 
інформації. 
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Просимо Вашого негайного втручання, оскільки відбувається грубе 
порушення засад Конституції України, Кодексу законів про працю, Закону 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», Європейської конвенції прав 
людини. 

Дії ректора В. Головка носять ознаки знущань, аби дістатися до місця 
роботи, Андрію необхідно витратити біля 90 гривень на місяць, В. Головко 
сплачує йому на місяць по 60 гривень. КРУ Харківської області двічі, по-
чинаючи з 16.11.2005 р. зверталося до ХДЗВА з вимогою усунення виявле-
них порушень фінансової дисципліни. 

Ректор В.Головко не реагує ні на вимоги КРУ, ні на Закони України. 
Вашими заступниками було відмовлено профспілковому комітету 

Профспілки ХДЗВА в комісійній перевірці діяльності ректора В. Головка, 
за цей час викрита профспілкою, міліцією і КРУ ціла низка дій з боку рек-
тора В. Головка, що носять ознаки злочинів, вагома частина грубих пору-
шень Законів України залишилась без уваги. 

У відповідності до засад Конституції України, Регіональної угоди 
між Харківською державною адміністрацією та Профспілками, профспіл-
ка наполягає на комісійній перевірці діяльності В. Головка та прокурату-
ри Дергачівського району Харківської області, яка роками відмовляється 
реагувати на будь які незаконні дії В.Головка, починаючи з образ ректо-
ром Головко президента України («фашист»! «нацист»!), закінчуючи фінан-
совими махінаціями, переслідуванням та цькування людей за підтримку на 
виборах В.А. Ющенка (викладачів О. Галашка, О. Шакулу, В. Маслійчука, 
Д. Гришко, А. Заволока та інших), зловживання владою, перешкоджання 
діяльності профспілки, посадовий підлог та ін. 

 (http://maidan.org.ua/, 29-12-2005) 

БАЖАЄШ МАТИ РОБОТУ – ПРАЦЮЙ ТА ПОМОВЧУЙ 

Георгій Кобзар 

Під таким гаслом нерідко будуються взаємовідносини між роботода-
вцем та робітником у сучасній Україні. «В одну воду не можна увійти 
двічі», – так повчали стародавні мудреці. Громадянин Єрмолаєв відчув це 
на собі: після незаконного звільнення з Чугуївського авіаційного ремонт-
ного заводу у 2004 році, він незабаром поновився, через суд, на робочому 
місці, але знову був звільнений у 2005 році. Проте, цього разу правосуддя 
було не на його боці: Чугуївський міський суд відмовив Єрмолаєву у задо-
воленні нового позову. 

http://maidan.org.ua/
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Є дві, протилежні, точки зору на цю ситуацію. Валерій Єрмолаєв та 
декілька інших працівників заводу, що були звільнені майже одночасно з 
ним у 2004 р., убачають, що їх звільнення є покаранням за критику на ад-
ресу нової адміністрації, за те, що вони відстоювали правду, вимагали 
своєчасної виплати зарплатні. Керівники підприємства, навпаки, доводять, 
що Єрмолаєв – типовий порушник трудової дисципліни, тому його повторне 
звільнення минулого року – цілком обґрунтоване і законне. 

Якщо залишатися неупередженим та не ставати на бік тієї чи іншої 
сторони, необхідно просто навести хронологію трудового конфлікту.  

24.06.2004 р. Єрмолаєва В.Ю., слюсаря по ремонту автомобілів, було 
звільнено за ст. 40, п. 3 КЗпП України «за систематичне невиконання 
трудових обов’язків». У липні того ж року він звернувся до місцевого суду 
з позовом до держпідприємства Міністерства оборони України «Чугуївсь-
кий авіаційний ремонтний завод» (ДП МОУ «ЧАРЗ») про поновлення на 
роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та мо-
ральної шкоди. 

Суд з’ясував, що Єрмолаєва було прийнято на роботу до «ЧАРЗу» 
в липні 2000 р. і до червня 2004 р. він ніяких дисциплінарних стягнень не 
мав, претензій до його роботи в адміністрації підприємства не виникало. 
Однак, 08.06.2004 р. Валерій Єрмолаєв подав письмову заяву з вимогою 
сплатити йому заборгованість із зарплатні за 2003-2004 рр. Наступного ж 
дня (!) йому оголосили догану «за самовільне залишення робочого міс-
ця». Адміністрація, крім того, відмовилася виконувати вимоги робітника. 
Тоді робітник вирішив на роботу виходити, але, фактично, не працювати. 
Наслідком стали акти від 9-го, 10-го та 11-го червня, рапорт начальника 
гаража (безпосереднього начальника Єрмолаєва) та, саме, звільнення. 

За підсумками судового розгляду справи було встановлено, що адмі-
ністрація підприємства не виплачувала позивачу зарплатню протягом 3-х 
місяців, тим самим, порушила обов’язок, згідно зі ст. 115 КЗпП України 
сплачувати працівнику його зарплатню не рідше двох разів на місяць. За 
таких обставин, суд у 2004 р. вирішив, що позивач мав право вимагати 
сплати заробітної платні, прямо пов’язуючи її невиплату з виконанням 
своїх трудових обов’язків. Рішенням суду 27.10. 2004 р. Єрмолаєва було 
відновлено на роботі, йому сплачено середній заробіток за період виму-
шеного прогулу, виплачено 1700 грн. моральної шкоди. Справедливість, 
немов би, восторжествувала... 

Робітник став до роботи. Однак, продовжив боротися за правду (з 
його точки зору, бо в адміністрації «правда» виглядає зовсім по-іншому). 
Навіть з рядом інших працівників пише колективного листа діючому тоді 
прем’єр-міністру Януковичу, в якому вказується: «Нас змусила звернутись 
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ситуація, яка склалася на нашому підприємстві у зв’язку з поновленням 
на посаді начальника ДП МОУ «ЧАРЗ» Соловйова О.В. (наказом Міністра 
оборони від 12.06.2004), а також свавілля, яке чинить його адміністрація 
на робітників, що працюють на підприємстві та висловлюють власну думку 
стосовно економічного та морального стану, який склався на підприємстві за 
час керування діючої адміністрації».  

Соловйов, у відповідь, звернувся до суду з позовом про захист честі 
та гідності, моральну шкоду оцінював солідарно, з усіх відповідачів, у 
сумі 50 000 грн. Начальник підприємства зазначав, що, після того, як йому 
стало відомо про це звернення, він «відчув глибокі переживання, поча-
лась депресія, піднявся артеріальний тиск», він став «зайво дратівливий». 
Однак, дратівливий керівник пізніше чомусь відмовився від позову. 

А через деякий час, 19.08.2005 р., Валерія Єрмолаєва було знову зві-
льнено з заводу, і знов-таки, «за систематичне невиконання трудових 
обов’язків». Бо протягом 2005 р. «заробив» ще дві догани – «за самовіль-
не залишення роботи і відсутність на робочому місці 31.05.2005 р. з 14 
години 10 хвилин до 17 години без поважних причин» (того дня началь-
ник гаража не відпускав його на випускний доньки у дитячому садку) та 
«за невиконання розпорядження начальника гаража по наведенню порядку 
на робочому місці 11.07.2005 р.». 

Єрмолаєв знову звернувся до Чугуївського суду, зазначивши, що 
«адміністрація навмисно і безпідставно застосовувала до нього заходи 
дисциплінарних стягнень, щоб змусити піти з заводу за власним бажан-
ням. А оскільки він не захотів звільнятися з заводу, то звільнила його за 
власною ініціативою». Втім, цього разу, суд визнав «посилання позивача 
на обставини переслідування його адміністрацією підприємства за вимо-
ги регулярної сплати зарплатні» такими, що «повністю спростовуються 
поясненнями свідків, працівників гаража». І «заходи дисциплінарного 
стягнення у вигляді доган застосовані до позивача вірно, звільнення про-
ведено вповноваженою особою та за згодою профспілки». 27.02. 2006 р. у 
позові громадянину Єрмолаєву В.Ю. було відмовлено.  

Представник Єрмолаєва у суді – Сергій Рогозін, член громадської 
організації «Правозахист», – вважає, що суд упереджено підійшов до роз-
гляду позову, брав на віру пояснення представників адміністрації та проф-
спілкового комітету (який, замість того, щоб захищати інтереси праців-
ника, повністю став на бік керівництва заводу) та фактично не сприймав 
аргументів та доказів позивача. Слід зазначити, що на вимогу Рогозіна 
велася повна фіксація судового процесу технічними засобами, однак, по 
закінченні суду, суддя відмовляє у наданні позивачеві електронної копії 
запису. 
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Єрмолаєв не зупинився і подав апеляційну скаргу на рішення Чугуїв-
ського міського суду. У ній він, зокрема, посилався на те, що на «ЧАРЗі» 
й у 2005 р. була кількамісячна затримка у виплаті заробітної платні, хоча 
на суді голова профкому підприємства Бєлєвцев В.І. «не зміг згадати» та 
прямо заперечував цей факт. 

Ч. 1 ст. 140 КЗпП вказує, що «трудова дисципліна на підприємствах, 
в установах, організаціях забезпечується створенням необхідних органі-
заційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної робо-
ти»... На думку позивача, відповідних умов на заводі не було. Натомість, 
«на державному підприємстві була систематична затримка заробітної 
плати. Адміністрацією зроблені умови нетерпимості до тих представників 
трудового колективу, хто намагався захистити свої інтереси працівника, 
та звертався за їх захистом до державних (в тому числі правоохоронних 
та контролюючих органів)». 

Проте, і Апеляційний суд Харківської області доводи позивача не 
взяв до уваги, і залишив рішення Чугуївського суду без змін. Отже, в Єр-
молаєва залишилося лише право оскаржити це рішення у Верховному 
Суді України. Чи наважиться він на це, з огляду на чималі матеріальні 
витрати, що необхідно буде нести, неодноразово мандруючи до Києва – 
важко сказати. 

Важко й одностайно стати на бік або непокірного працівника, або 
роздратованої адміністрації (про її настрої свідчить хоча б той факт, що 
начальник гаражу в своєму рапорті ще у квітні 2005 р. пропонував керів-
нику підприємства «вирішити питання про обстеження Валерія Єрмолає-
ва у психіатра»). Хоча, як би не виглядали деякі вчинки Єрмолаєва без-
глуздими «виходками» Дон Кіхота, безперечним є й інше – решта робіт-
ників, що працюють навіть і не бездоганно, але спокійнісінько, скарг та 
колективних листів не пишуть, продовжують працювати на «ЧАРЗі» й до 
сьогодні. 

І така ситуація не тільки на цьому підприємстві, а по всій Україні, де 
панує «дикунський капіталізм». Тенденція, одначе... 

(Права людини, №11, 2006) 

ФЕРМЕР БЕЗ ЗЕМЛІ 

Георгій Кобзар, м. Харків 

...Усе здавалося тоді, у далекому вже 1991-му, жителю Чугуєва Во-
лодимиру Домріну простим і зрозумілим – йому дадуть землю, а далі усе 
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буде залежати тільки від нього. Міркував: ризик, звичайно, є, але буду 
працювати, не покладаючи рук, і витягну своє фермерське господарство. 
Рішенням виконкому Чугуївської міської ради народних депутатів від 
22.10.1991 року Домріну В.І. для організації селянського (фермерського) 
господарства було виділено 57,8 га землі. Одержав Домрін державний акт 
(№ 073727), а з ним і право вічного користування земельним наділом. Але 
з тих пір не користувався землею жодного дня. Не дали... 

Разом з незалежністю України народилася у Володимира Домріна 
надія на краще життя, яке можна побудувати самотужки. Навесні 1992-го 
став він «розвертатися»: продав «Жигулі», взяв кредит у банку, купив 
свиноматок, закупив насіння гречки й ячменю, домовився про обробку 
землі. З усією необхідною технікою з’явився новоявлений фермер на 
свою ділянку й остовпів: колгосп, частину земель якого передали До-
мріну в користування, рішення проігнорував та преспокійно засіяв усе 
буряком. 

З цієї пори і починаються ходіння Домріна по муках – суди і проку-
ратури, Асоціація фермерів України, Чугуївська міська та Харківська облас-
на ради, Чугуївська райдержадміністрація, – у ці та багато інших інстанцій 
звертався безробітний, якому не давали робити. Як говориться, пройшов 
вогонь, воду й мідні труби, позивався навіть із всесильним головою Чугуїв-
ської РДА Володимиром Куликом, і таки переміг! 25 листопада револю-
ційного 2004-го року (до речі, Домрін був одним з найактивніших учасни-
ків подій Помаранчевої революції в м. Чугуєві, сподіваючись, що за нової 
влади зловживань чиновників-«князьків» уже не буде) Печеніжський ра-
йонний суд виніс рішення: «Позовні вимоги Домріна В.І. задовольнити. 
Повернути Домріну Володимиру Івановичу самовільно зайняту ТОВ агро-
фірма «Надія» (правонаступник колгоспу) земельну ділянку розміром 57,8 га, 
що знаходиться на території Старо-Гниличанської сільської ради Чугуївсь-
кого району Харківської області». Приймаючи це рішення, суд виходив з 
того, що Домрін В.І. у даний час вже багато років не може виконувати фак-
тично обов’язки, що передбачені Земельним кодексом України, а саме – 
забезпечувати використання земельної ділянки за цільовим призначенням. 
Способи захисту права на земельні ділянки встановлені ст. 152 Земельного 
кодексу України і, як передбачене ч. 2 ст. 152 Земельного кодексу України, 
користувач земельної ділянки може вимагати усунення будь-яких порушень 
його прав на землю. Представник відповідача на судове засідання не з’явив-
ся, хоча про день, час і місце слухання справи сповіщався вчасно і належ-
ним чином. 
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Домрін вважав, що відповідач самовільно зайняв приналежну тільки 
йому ділянку, а тому зобов’язаний її повернути на підставі рішення суду, 
як це передбачено ст. 212 Земельного кодексу України. 

На підставі рішення суду в березні цього року у відділ Державної ви-
конавчої служби м. Чугуєва надійшов виконавчий лист, що вимагає ви-
конати рішення суду. Справедливість відновлено?! Як би не так! 

Виявляється, хитрий Кулик, що понад 20 років керував Чугуївським 
районом, наплювавши на рішення численних судів, що підтверджували 
право на землю, за яку йшла суперечка, за Домріним, ще в грудні 2002 ро-
ку підписав розпорядження райдержадміністрації, яким розпаював злопо-
лучну ділянку на 5 частин. Як говориться – «не з’їм, так хоч понадкушую», 
аби фермерові-«бунтівникові» не дісталося.  

В даний час сам Домрін, якщо одержить землю (а йому її дотепер не 
повернули), ризикує перетворитися у відповідача в справі, де 5 чоловік 
будуть жадати від нього віддати «свої» наділи. Якесь зачароване порочне 
коло виходить.  

Фермер Домрін уже майже 14 років бореться за право працювати на 
землі. На землі, що могла стати для нього і його родини годувальницею, 
врожай з якої радував би жителів Чугуєва і району. Україна – країна най-
багатших чорноземів і працьовитих людей. Але поки наші фермери бу-
дуть залишатися без землі, земля – без дійсних дбайливих хазяїв, а чино-
вники будуть розділяти та панувати над людськими долями, доти не стане 
процвітаючою наша рідна країна. 

(Права людини, № 19, 1 – 15 липня 2005)  

Великі проблеми виникали у мешканців Харківської області і з реа-
лізацією права на медичну допомогу. 

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ ПЯТЕРО ХАРЬКОВЧАН УМИРАЮТ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА  

Сегодня – Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом, 
который проводится под лозунгом: «Остановить туберкулез». Призыв бла-
городный, но в наших условиях не так уж легко выполнимый: чахотка – 
верный спутник бедности и низкой санитарной культуры. 

В Украине туберкулез не случайно резко перешел в наступление в 
1992 году и до сих пор не сдает позиций. За этот период уровень заболе-
ваемости вырос больше чем вдвое, а смертность увеличилась в 2,7 раза. 
Харьковская область тоже находится в «черном» списке. По данным гла-
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вного врача городского Центра здоровья Клавдии Литовченко, в городе 
каждую неделю регистрируется 20 новых случаев заболевания. Смерт-
ность от туберкулеза тоже не уменьшается – в прошлом году в Харькове 
умерли 248 больных туберкулезом. Эпидемия туберкулеза в Харькове, 
как и во всей Украине, осложняется сочетанием со СПИДом и увеличением 
количества форм туберкулеза, стойких к противотуберкулезным препаратам.  

Централизованная поставка противотуберкулезных препаратов за 
бюджетные деньги и повальное добровольно-принудительное «флюорог-
рафирование» населения, конечно, сыграли свою роль – ситуация в Харь-
кове несколько стабилизировалась. Тем не менее, как сообщила главный 
городской фтизиатр, главный врач городского противотуберкулезного 
диспансера № 1 Неля Сема, особенно неблагоприятна ситуация по тубер-
кулезу в Ленинском, Октябрьском, Коминтерновском и Червонозаводском 
районах – сказывается близость к вокзалу, рынкам, проживание в част-
ном секторе и отсутствие интереса к собственному здоровью. «Очень часто 
больные являются уже с распространенной и тяжелой формами туберку-
леза, – сетует Неля Петровна, – только когда им становится совсем плохо. 
Часто их привозит «скорая». Самыми низкими показателями по туберку-
лезу могут похвастать Дзержинский и Киевский районы. Что касается 
области, то там туберкулезом болеют чаще, чем в городе. Казалось бы, и 
воздух в селах чище, и жизнь спокойнее, и питание – натуральнее некуда. 
Но люди там живут победнее городских, к тому же в городе больше поли-
клиник, где есть возможность раньше выявить болезнь.  

Трудоспособных среди заболевших – примерно 90%. Проблемой для 
фтизиатров в последнее время стали харьковчане, которые работают, не 
оформляя трудовых книжек. Они не обследуются вовремя, а работодатели, 
не осложняя себе жизнь, берут их на работу без флюорографического об-
следования. А между тем и работодателю неплохо бы призадуматься: каж-
дый бактерионоситель в течение года способен заразить 15-20 человек.  

Традиционными жертвами туберкулеза становятся люди, отдающие 
предпочтение алкоголю, наркотикам, и малообеспеченные слои населения – 
сказывается скудное питание и условия, лишь отдаленно напоминающие 
жилищные.  

Примерно треть пациентов противотуберкулезных диспансеров – люди, 
вернувшиеся из мест лишения свободы, хотя в тюрьмах теперь с заболевае-
мостью лучше: качественнее стало питание, появились противотуберкулез-
ные препараты. Сейчас для больных, которые находятся под следствием, 
в городском диспансере выделили 20 коек. Люди без определенного мес-
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та жительства – частые носители туберкулеза. Каждый шестой умерший 
от него – бомж. Выявить заболевание у таких людей практически невоз-
можно. Они умирают на улице, и только на вскрытии подтверждается 
страшный диагноз.  

Мы все инфицированы туберкулезом, но он цепляет за живое не 
каждого. В группу риска входят люди с заболеваниями бронхолегочной 
системы, желудочно-кишечного тракта, больные сахарным диабетом. 
Собственно, можно заболеть туберкулезом любого органа – в этом случае 
где тонко, там и рвется. А предпосылками болезни служат сниженный 
иммунитет, отсутствие белков и витаминов в питании.  

Чаще всего опасное заболевание передается воздушно-капельным 
путем. Хотя, предупреждает Неля Петровна, возможно и заражение тубер-
кулезом через продукты – молоко и мясо. Городской фтизиатр не рекомен-
дует употреблять некипяченое молоко и покупать на рынке молочные 
продукты, сделанные из него – творог и сметану, например. Мясо, особен-
но говядину, от греха подальше тоже нужно подвергать достаточной тер-
мической обработке. Но туберкулез – болезнь социальная. Ее невозможно 
одолеть только усилиями медиков. Поэтому печальная статистика по тубер-
кулезу должна стать заботой прежде всего государственных структур. 

(«Вечерний Харьков», № 31, 23.03.2005) 

МІНЗДРАВ УКРАЇНИ: НАКАЗ № 81 

Інна Сухорукова, м. Харків 

...Примусове закриття низки медичних спеціальностей – це пору-
шення прав майбутніх лікарів, що обрали саме цей фах. Може, вони, як 
би не мріяли стати саме гінекологами або нейрохірургами, взагалі обрали 
б іншу освіту? Можна було б припинити набір на ці відділення, але не за-
бороняти певну кваліфікацію випускникам. А головне – примусове спря-
мування випускників-бюджетників медичних закладів на село.  

Правда ж, знайома до болі картина? У всякому разі, до тих, хто за-
став повною мірою радянські часи. А що вони будуть робити на селі, ша-
новний пане міністре? Блимати очима від сорому за те, що не можуть 
зробити людям простіші обстеження: такі як УЗІ, доплерографію, розгор-
нуту біохімію, алергічні проби і багато чого іншого? А де вони візьмуть 
сучасні ліки, які і в місті дорого коштують? А на селі їх взагалі ніхто не 
бачить. Ми знаємо це не по чутках, а тому, що майже кожен місяць виси-
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лаємо знайомим, які живуть на селі, гіпотензивні і кардіологічні препара-
ти, бо там їх або просто немає, або немає за що купити. І мова йде не про 
найдорожчі фірмові закордонні пігулки, а про валокардін, енап, анаприлін 
тощо. Чому від Міністерства охорони здоров’я чутки не чути про систему 
медичного страхування, яке існує скрізь у світі: і в країнах Балтії, і в 
Польщі, і на Близькому Сході, принаймні в Туреччині та і Ізраїлі? Адже є 
позитивні місцеві експерименти і в нас. На Харківщині – це Близнюків-
ський район, де через таке медичне страхування хворі отримують сучас-
ну невідкладну медичну допомогу. Такий експеримент проводився і в 
Житомирській області, і хворі були задоволені. Наскільки я знаю, пенсіо-
нери кожен місяць сплачували по п’ять гривень, а при лікуванні могли 
одночасно отримати ліки на 350 гривень. Працюючі платили більше, за-
лежно від зарплатні. Це знімало першу фінансову напругу при захворю-
ванні, і люди були задоволені. Тобто в Україні є невеличкий, але достатньо 
позитивний досвід медичного страхування.  

І при цьому, наскільки нам відомо, у Верховні Раді бовтаються вже 
кілька років внесені депутатами різні законопроекти системи медичного 
страхування. Їх не розглядали, бо до цього, як завжди, коли мова йде про 
медицину, не доходили руки. У нас, і в лікарів, і у хворих є одна спільна 
риса – нехтувати здоров’ям, як своїм, так і чужим. Менш за все мені хоті-
лося б образити тих лікарів, які налаштовані протилежно, в тому числі і 
пана Поліщука. Але розпад галузі дістав такого рівня, що її треба відбу-
довувати з самого початку. А якщо відбудовувати з самого початку, то не 
варто витрачати гроші на ефемерні сільські амбулаторії. Варто створити 
медичну систему, яка буде сама працювати на людей, і на селян в тому 
числі.  

…Треба тільки уважно подивитись на досвід інших держав. Зрозумі-
ло, що попередній владі було не до цього. Більш того, підозрюю, що так 
звані корупційні схеми діяли у медицині не гірше, ніж в енергетиці. Ін-
акше з-під пера парламентарів попереднього скликання не вийшло б таке 
законотворче чудовисько, як «Порядок обігу наркотичних речовин і пре-
курсорів», де до прекурсорів віднесені всі чи майже всі транквілізатори, 
такі як феназепам, сібазон, реланіум, клонозепам, навіть рудотель. Частина 
цих препаратів зникла з аптечного ринку зовсім. Частина виписується хво-
рим за спеціальними рецептами, які мають досить обмежений обіг. Ампу-
льовані форми реланіуму та сібазону не виписують інакше, ніж в районній 
лікарні. Тільки районна медсестра має право робити заштрики сібазону та 
реланіуму. Раніше такі перестороги вживались тільки відносно справжніх 
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наркотичних речовин, наприклад, морфіну. Закон підняв ціни на транквілі-
затори на чорному ринку до цін справжніх наркотиків. Він завдав великої 
шкоди і лікарям, і особливо неврологічним та психічно хворим. Але цей 
закон ніхто, в тому числі шановний пан Поліщук, чомусь не вимагає ска-
сувати. Хоч і не медикам зрозуміло: так з наркоманією ніхто в світі не 
бореться.  

Медична галузь у руїнах. Вона завжди фінансувалася за залишкови-
ми принципами. Тому в розпорядженні медиків, як правило, старе облад-
нання, гостра нестача реактивів і сучасних ліків, а міністр охорони здоров’я 
порушує права студентів, які поступали вчитись на певних умовах, а пра-
вила гри по дорозі змінились. Як це здається просто: наказати всім випу-
скникам медичних вузів, що вчаться на бюджеті, зробити кругом марш – 
і розквітне сільська медицина. Юнаки, які і не думали потрапляти на се-
ло, поїдуть туди працювати з-під палки. Які ж лікарі з них вийдуть, якщо 
лікувати вони будуть не за обраним фахом, примусово, та ще й без відпо-
відної бази? А от страхова медицина вирішила б багато проблем. Бо медичні 
каси в тих країнах, де вони розвинуті, зацікавлені в розширенні своєї клієн-
тури. Вони були б в змозі зацікавити лікарів їхати на село, особливо якщо б 
за це страхова медична каса отримувала пільги від держави.  

Мені дуже подобається обличчя міністра Поліщука. Видно, що це 
щира і гуманна людина. Але доколи нас буде тягнути на узбіччя «совок», 
з його простенькими рішеннями далеко не простих проблем? Доколи ми 
будемо думати, що люди, в даному випадку студенти, це звичайні пішки 
в шахівниці – построїли і вперед? До повної перемоги? А от чого? Капіта-
лізму чи якогось ще невідомого «ізму», де права людини ніщо, а проблеми 
вирішують таким чином, що на місці однієї одразу виникає низка нових?  

Шановний пане міністре! Я знаю, що людина Ви чудова, і нейрохірург, 
і лікар з великої літери, але не треба так по-радянські діяти, не треба!  

P.S. В інтерв’ю з п’ятим каналом міністр охорони здоров’я пан По-
ліщук запевнив, що студенти просто не розуміють нововведення. Що фа-
хівцями за кордоном становляться через декілька років практики лікаря 
загального напрямку, а сімейні лікарі будуть працювати на профілактику 
захворювань. Все це чудово і абсолютно вірно, бо наші медичні дипломи 
в розвинутих країнах не враховуються, особливо за окремими напрямка-
ми галузі. Але постає все те ж питання: чому все це робиться примусово, 
якщо випускникам медичних вузів ці нововведення вигідні, як запевняє 
пан Поліщук? І де візьметься база, на якій будуть працювати молоді ліка-
рі? Машина швидкої допомоги, діагностичне обладнання, реактиви для 
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лабораторних досліджень – хай навіть найпростіші. Невже все це буде в 
сільських амбулаторіях, якщо навіть, припустимо, в Харкові тести на ге-
патити А, Б і С роблять одна чи дві приватні лабораторії?  

Тільки залучення приватного капіталу, причому прозорого і контро-
льованого, як в медичних системах, де діє система медичного страхуван-
ня, може дати швидкий ефект у просуванні сучасної медицини як міста, 
так і села.  

Що стосується прав студентів, то запровадивши реформу медичної 
освіти, на наш погляд, треба починати її з першого курсу, а студенти, які 
вже вчаться, повинні мати право вибору.  

(Права людини, № 11, 16 – 30 квітня 2005) 

Наприкінці 2005 р., після того, як уряд Тимошенко було відправлено 
у відставку, новий міністр охорони здоров’я Ю.В. Поляченко скасував 
вищезгаданий наказ № 81. 

ПОДРОБНОСТИ РАБОТЫ ЗА ГОД ОДНОГО 
ИЗ САМЫХ ПРАВОЗАЩИТНЫХ УПРАВЛЕНИЙ 

Наталья Белокудря, Аркадий Шовский 

В прошлом году в областное управление по делам защиты прав по-
требителей обратились почти тысяча харьковчан, которые не захотели 
мириться с тем, что их обвешивают, обманывают и предлагают некачест-
венные товары и услуги. Около миллиона гривен удалось вернуть на руки 
потребителям и еще миллион получила государственная казна от Харь-
ковского управления путем наложенных штрафов.  

Улица Сумская, 45 – этот адрес хорошо знают те потребители, для 
которых словосочетание «защита прав» не просто слова, а реальная воз-
можность отстоять свою позицию. В последнее время таких граждан ста-
ло намного больше, говорят в управлении, люди стали чаще заглядывать 
в закон и добиваться правды, хотя для многих случаи обмана у прилавка 
так и остались простой обидой:  

Леонид Щербина, начальник главного Харьковского обл. управ-
ления по делам защиты прав потребителей: «Многие даже путают нас, 
понимая, что мы управление по защите прав потребителей – обращаются 
к нам по политическим мотивам, якобы и в этом плане мы должны их 
защищать, обращаются обиженные вкладчики, как бывшего СССР, так и 
бывших приснопамятных и незабытых «Саламандр», «Быстрых денег»  
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В прошлом году сотрудниками управления было проверено почти 2 
тысячи предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг. 
Результат – 97% организаций и предприятий работают с нарушениями 
прав потребителей. Сумма штрафов и санкций, которую удалось собрать 
с обидчиков в пользу заявителей – около миллиона гривен, но борются 
здесь и за каждую копейку:  

«Для бабушки с дедушкой пенсионеров ниже среднего плеча достатка и 
пара сапог за 120 гривен – это значимо, а для кого-то «Вольво» приобретен-
ное не того года изготовления обманным порядком – это тоже проблема»  

Проблемой номер один, которая была и остается на потребительском 
рынке Щербина называет качество товаров отечественного производите-
ля, на втором месте – платные услуги, куда входят транспорт, связь и ко-
ммунальные платежи. 

(«Агентство Телевидения Новости», 13.01.2005)
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XІV. ПРАВО  НА БЕЗПЕЧНЕ  ДОВКІЛЛЯ 

Україна є стороною понад 40 міжнародних природоохоронних 
конвенцій глобального та регіонального значення, серед яких: Конве-
нція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, голо-
вним чином, як середовища існування водоплавних птахів (1971 ро-
ку), Конвенція про охорону всесвітньої культурної й природної спад-
щини (1972 року), Конвенція про охорону дикої флори та фауни і 
природних середовищ їх існування в Європі (1979 року), Конвенція 
про збереження мігруючих видів диких тварин (1979 року), Віденська 
конвенція про охорону озонового шару (1985 року), Конвенція про за-
хист Чорного моря від забруднення (1992 року), Конвенція про охоро-
ну та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 
(1992 року), Конвенція про охорону біологічного різноманіття (1992 
року), Конвенція про ядерну безпеку (1994 року), Оргуська Конвенція 
(1999 року). 

У ст. 50 Конституції України зазначено, що «кожен має право на без-
печне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування заподіяної пору-
шенням цього права шкоди». Крім того, Конституція гарантує право віль-
ного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів 
і предметів побуту, а також право на її поширення. 

Цивільний кодекс України деталізує, що це право включає в себе та-
кож право на безпечні продукти споживання (харчові продукти та пред-
мети побуту), належні, безпечні й здорові умови праці, проживання, на-
вчання. 

Однак, на практиці вищевказані норми українського законодавства 
часто виглядають лише декларацією. 

Протягом 2005 р. Харків та область неодноразово стрясали скандали, 
пов’язані з незаконною забудовою, що ставить під загрозу стан навколиш-
нього природного середовища та порушує право на безпечне довкілля. На-
водимо декілька прикладів таких ситуацій. 
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ПЯТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ СЕГОДНЯ ПИКЕТИРОВАЛИ 
ЗДАНИЕ ОБЛАДМИНИСТРАЦИИ 

Юлия Довгополая, Владимир Борох 

Пять политических партий сегодня пикетировали здание обладмини-
страции с требованием прекратить незаконные, по их мнению, стройки. 
Один из самых скандальных объектов – автозаправка по улице Якира – 
на территории школьного двора и фруктового сада. Рассмотрением кон-
фликта между жильцами, родителями школьников и застройщиками за-
нялась специальная рабочая группа горисполкома. В минувшую пятницу 
группа рекомендовала застройщику в 10-тидневный срок уладить конф-
ликт с жильцами, и это послужило новым толчком для протеста.  

Сегодняшний пикет на площади Свободы походил больше на проти-
востояние политических партий и застройщиков – разгневанных жильцов 
наблюдалось куда меньше, нежели самих партийцев. Они выступали за 
прекращение строительства АЗС в школьном дворе по улице Якира, ко-
торое ведется, по мнению пикетчиков с нарушением санитарных, эколо-
гических и законодательных норм. – АЗС-ные «вонючки» давно требуют 
взбучки!  

Алла Буракова, представитель родительского комитета «Родители 
ужасно настроены, все возмущаются, каждый день спрашивают, что де-
лать. Некоторые родители заявили, что они даже детей заберут из школы, 
потому что они не хотят, чтобы опасный источник был рядом со школой!»  

Были также предъявлены претензии к более, чем 30-ти объектам 
строительств. Сегодняшнюю консолидацию политических сил пикетчики 
называют беспрецедентной акцией. Ответная реакция со стороны властей 
последовала тоже – консолидированной. Губернатор Харьковской облас-
ти Арсен Аваков и мэр города Владимир Шумилкин вышли к протесту-
ющим. Окруженные плотным кольцом пикетчиков, руководители города 
и области прояснили ситуацию вокруг злополучной автозаправки.  

Арсен Аваков, губернатор: «На месте яблоневого сада никакой за-
правки строится не будет!»  

Владимир Шумилкин, мэр: «Мы, путем длительных переговоров, с 
инвестором договорились, что добровольно расторгнем договор аренды 
на эту землю».  

Ситуация на остальных конфликтных стройках будет рассмотрена на 
следующей неделе на совещании городского управления архитектуры, 
сообщил Владимир Шумилкин. Конфликты, возникшие в результате не-
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законных действий получат должную оценку, заверил мэр города. «Хам-
ское поведение» строителей, по мнению Владимира Шумилкина, также 
имеет место в столкновениях застройщиков и жильцов.  

Арсен Аваков, губернатор: «Не везде, к сожалению, у нас, и я это 
констатирую сегодня и Владимир Андреевич от этого не отказывается, 
квалифицированные действия чиновников. Кое-где они впрямую дезин-
формируют руководителей, кое-где, в виду, своей некомпетентности, не 
пресекают эти конфликты на ранней стадии». 

Общественные слушания и личное участие мэра в подобных пробле-
мах Арсен Аваков одобряет, считает, что это поможет избежать ошибок.  

(«Агентство Телевидения Новости», 22.09.2005 р.) 

«ПОРА!» ВИМАГАЄ ЧИСТОГО ПОВІТРЯ ДЛЯ ХАРКІВ’ЯН 

Джерело: ПРЕС-СЛУЖБА Харківської обласної організації «ПОРА!» 

18 жовтня о перший годині дня біля будинку заводу хімічних реак-
тивів відбулась акція протесту проти знаходження шкідливих виробництв 
безпосередньо біля житлових будинків та гуртожитків. 

Такі підприємства можуть завдавати серйозної шкоди здоров’ю гро-
мадян. Акцію провели Харківська обласна організація «ПОРА!» (громад-
ська неполітична організація), молодіжна організація «Прогресивна молодь» 
разом із активістами студентського руху вузів Харкова. Студенти вищих 
навчальних закладів підтримують її також тому, що цей завод знаходиться 
поруч з гуртожитками.  

Захід носив мирний характер. Молодь, яка провела акцію, стверджує: 
досі інформація у сфері дотримання екологічних, санітарних норм не стала 
відкритою, хоча така відкритість передбачена низкою норм законодавст-
ва (зокрема, Конституцією України); досвід аварії на ЧАЕС, чисельні ви-
падки отруєнь населення в Україні внаслідок недотримання вимог еколо-
гічного законодавства дають підстави виступити з ініціативою ретельно 
вивчити діяльність «Заводу хімічних реактивів», вимагати здійснення за-
ходів із запобігання нанесення шкоди здоров’ю харків’ян; знаходження 
таких підприємств майже у центрі міста не є оптимальним використанням 
земель нашого міста, міським можновладцям необхідно розглянути пи-
тання щодо винесення потенційно небезпечних, шкідливих підприємств 
за межі Харкова.  

(Українська Гельсінська спілка з прав людини, 18.10.2005) 
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На запит до Державного Управління екології та природних ресурсів 
стосовно стану навколишнього середовища у Харківській області в зв’язку 
з правом громадян на здорове довкілля надійшла дуже докладна інформація 
про стан довкілля та деякі заходи, спрямовані на його поліпшення. 

Не зважаючи на дуже проблемний екологічний стан в області, кіль-
кість звернень до Держуправління не дуже велика. Так, у 2003 р. їх надійшло 
194, а в 2004 р. – 274 та по «прямій телефонній лінії» відповідно 93 та 92. 
Ці звернення, напевне, пов’язані із аварійними ситуаціями або, наприклад, 
із новими забудовами, які перевантажують існуючі комунальні магістралі, 
що може привести до масштабних аварій, або просто здійснюються за 
рахунок вирубки лісів і парків, хоча всі вони у Харківській області, як виті-
кає із довідки Державного управління по екології, віднесені до I категорії.
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XV. ДОТРИМАННЯ ПРАВ УВ’ЯЗНЕНИХ 

Державний Департамент України з питань виконання покарань був 
створений як окрема структура у 1998 р. Указом Президента України на 
базі Головного управління виконання покарань (ГУВП) МВС України. 
З того часу й дотепер Департамент входить до структури Кабінету Мініст-
рів України як самостійне відомство. 

З 1 січня 2004 р. вступив у силу Кримінально-виконавчий кодекс, 
який є основним нормативним документом, що регламентує порядок ви-
конання покарань і структуру установ Департаменту по всій Україні. 

Парламентська Асамблея Ради Європи постійно й наполегливо реко-
мендувала Україні передати систему Департаменту в підпорядкування Мі-
ністерства юстиції. Так, у п. 13.7 Резолюції ПАРЄ № 1466 (2005 р.) говори-
ться: «завершити передачу Департаменту з виконання покарань у ведення 
Міністерства юстиції, започаткувати на національному рівні незалежний 
орган з нагляду за місцями позбавлення волі...» 

Проте, минулого року це так і не було зроблено (відповідні реорганіза-
ції відбулись лише у 2006 р.). 

За інформацією, що вдалося отримати ХПГ в результаті отримання 
відповідей на запити до Харківського Управління Державного департамен-
ту з виконання покарань, вимальовується така ситуація з умовами утримання 
ув’язнених в Харківській області (див. таблицю). 

Загальні дані 
2003 2004 ½ 2005 Кошти на утримання  

Харчування  
медобслуговування 

29281376 
14736687/968099 

27094223 
17563571/1959630 

14259191 
8969638/719249 

Смертність / захво-
рювання ТБЦ 
на 1000 нас. 

5,6 
56,9 

3,8 
61,3 

2,7 
29,997 

К-ть осіб, що очіку-
ють вироку понад 
12 міс. 

  1711 
232 
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Варта, як запобіжний 
захід 853 858 464 

К-ть скарг на неза-
конні дії правоохо-
ронців 

– – – 

983 1026 557 Кількість звільнених 
засуджених за виро-
ком суду 2972 3291 1801 

Перевищення три-
мання після рішення 
суду 

– – – 

Відмова від захисника Не ведеться облік 
К-ть запобіжних за-
ходів, не пов’язаних 
з позбавленням волі  

853 858 464 

Установи виконання покарань 
Кількість засуджених 2003 2004 ½ 2005 

Полегшення умови тримання – 133 254 
Загальний режим 373 744 878 
Загальний режим. Жінки 1045 1021 901 
Посилений режим 3849 3790 3588 
Суворий режим 4899 5071 4921 
Тюрма (жінки) 9 53 58 
Колонія-поселення жінки 62 42 41 
Колонія-поселення 294 124 145 
Обмеження волі 123 315 224 
Лікарні 1592 1467 1420 
Виховна колонія 284 274 257 

 
 2003 2004 ½ 2005 
Смертність на 1000 нас. 1,3 1,4 1,3 
Захворюваність на ТБЦ на 1000 нас. 23,8 18,8 8,17 

 
Кількість засуджених майже не змінюється у цей період і коливаєть-

ся в межах 12400-12700 осіб. При цьому вражає кількість утримуваних в 
установах суворого режиму – їх майже половина від усіх засуджених. Це 
може означати, як велику кількість рецидивів тяжких злочинів, так і над-
мірну суворість суду.  

Кількість осіб, звільнених із СІЗО за вироком суду складає приблиз-
но третину від засуджених за вироком суду, тобто або тримання під вар-
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тою було принаймні помилкою, або порушники невиправдано довго очі-
кують вироку суду. Так, більше року очікують вироку суду 232 особи. 
Доволі велика кількість осіб, до яких застосований запобіжний захід в 
вигляді тимчасового утримання під вартою – їх більше 800 осіб, і кіль-
кість ця майже постійна. 

Звертає на себе увагу високий рівень захворюваності на туберкульоз 
(ТБЦ), при чому у СІЗО цей показник майже втричі більший. Це може 
бути пов’язане, перш за все, з перенаселенням у СІЗО, однак рівень цього 
показника нам невідомий. Хоча адміністрація СІЗО намагається не прий-
мати хворих на ТБЦ і кошти на медичне обслуговування виділені у 2004 р., 
майже вдвічі більше, ніж у 2003, а рівень захворюваності навіть виріс у 
2004 р. 

Новий начальник Управління Державного департаменту з виконання 
покарань у Харківській області О. Кизим повідомив, що «ніяких порушень 
з боку його підлеглих не зафіксовано». 

Однак, те, що порушення прав людини у в’язницях та колоніях не 
зафіксовані, на жаль, не є гарантією того, що вони не відбуваються. Хар-
ківська преса неодноразова протягом 2005 р. висвітлювала ситуацію у міс-
цевих закладах кримінально-виконавчої системи. 

СИТУАЦИЯ В СИСТЕМЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ УКРАИНЫ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ХУЖЕ, ЧЕМ ДО СИХ ПОР ДУМАЛА ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

Причина такого несоответствия – ограниченность информации, ко-
торую получали различные СМИ. Харьковская пенитенциарная система 
имеет дело с теми же проблемами, что и другие регионы: перенаселение 
и плохое здоровье осужденных. 

О нынешнем состоянии исправительно-трудовой системы Харьковс-
кой области рассказал ее начальник Владимир Бутенко. Несколько дней 
назад в Киеве состоялась встреча Президента Украины с руководителями 
региональных управлений исполнения наказаний, на которой Виктор 
Ющенко не скрывал недовольства работой системы в целом.  

Проблема перенаселения в исправительных заведениях региона усу-
губляется постоянно. Несмотря на то, что за 2004 г. число осужденных 
уменьшилось на 1,8%, с начала нынешнего года их опять стало больше 
на 3,5%. Сегодня общее количество «питомцев» пенитенциарной системы 
составляет около 17 тыс. человек, что на целых 5 тыс. больше, чем преду-
смотрено характеристиками заведений. Поэтому до положенных по евро-
пейским нормам 4 кв. м на каждого осужденного наши колонии далеко 
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не дотягивают. Поскольку высшее руководство страны не заинтересовано 
в постройке новых тюрем, проблему будут решать другими методами.  

(Вечерний Харьков, №38, 08.04.2005) 

НЕБО В КЛЕТОЧКУ. ОСУЖДЕННЫХ МНОГО 
И СО СЛАБЫМ ЗДОРОВЬЕМ 

О нынешнем состоянии исправительно-трудовой системы Харьковской 
области рассказал ее начальник Владимир Бутенко. 

Еще хуже ситуация со здоровьем осужденных. Самой серьезной ме-
дицинской проблемой является заболеваемость туберкулезом, охватившая 
более полторы тысячи человек. С начала 2005 года в исправительных уч-
реждениях Харьковской области зафиксировано уже 29 смертей.  

Правда, Владимир Бутенко считает, что 2005 г. станет в этом смысле 
переломным годом благодаря новому оборудованию, которое поступает в 
учреждения пенитенциарной системы. Кроме того, обещают улучшить и 
питание осужденных, которое напрямую влияет на состояние их здоровья. 

(Вечерний Харьков, №38, 08.04.2005) 

ЛЮДИНА, ПОЗБАВЛЕНА ВОЛІ, НЕ ПОЗБАВЛЕНА ПРАВА 
БУТИ ЛЮДИНОЮ 

Юрій Чумак, м. Харків 

7 квітня в Прес-центрі інформаційного агентства «Статус Кво» про-
ходила прес-конференція начальника Харківського обласного управління 
Держдепартаменту України з питань виконання покарань Володимира 
Бутенка. Її тема – «Нові пріоритети системи виконання покарань», – мене 
заінтригувала.  

Про що ж розповідав журналістам Володимир Ілліч – генерал-
лейтенант внутрішньої служби, – гадаю, буде цікаво широкому загалу 
читачів «Прав людини». 

Розпочав він з «жарту»: мовляв, бажаю всім присутнім та їх рідним 
ніколи до нас не потрапляти у якості підопічних. Журналісти мовчазливо 
з ним погодились. 

Більшу половину заходу пан Бутенко присвятив розповіді про пред-
ставлення нового голови Держдепартаменту України з питань виконання 
покарань, що відбулось 31 березня і яке проводив сам Президент Віктор 
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Ющенко. Відтепер цю відповідальну службу на всеукраїнському рівні 
очолює Василь Васильович Кашинець, що працював раніше 1-м заступ-
ником НАК «Нафтогаз України», до речі – член партії «Конгрес україн-
ських націоналістів». Президент України оголосив представлення робочою 
зустріччю (які, за словами Бутенка, раніше ніколи не відбувалися на тако-
му високому рівні). Ющенко заявив, що людина, позбавлена волі, не по-
збавлена права бути людиною. Президент нещодавно ознайомився з умо-
вами перебування засуджених на прикладі Коростинецької колонії і вважає 
їх жахливими. Він не вірить, що в таких умовах можна виховати людину, 
налаштувати її на шлях виправлення. Тому конче необхідно у найкоротший 
термін реалізувати кардинальні заходи на виконання таких задач: 

1. Уникнути «перенаселення» в колоніях. 
Президент наголосив на тому, що в Україні на 100 тис. населення 

нараховується 413 ув’язнених, у той час, як у розвинутих європейських 
країнах – лише 60-100, навіть у наших сусідів у Молдові та в Вірменії цей 
показник у 2-2,5 рази нижчий. Ця ситуація є просто неможливою, коли на 
одного ув’язненого в нашій країні припадає менше, ніж 2 м2 площі (тоді 
як у Європі – не менше 4 м2). Зараз розробляються нові, на європейських 
засадах, тюремні стандарти. Віктор Ющенко підкреслив, що він не хоче 
будувати в Україні нові в’язниці, необхідно втілити стратегію по зни-
женню чисельності тих, хто перебуває за ґратами. 

З цього приводу Володимир Бутенко зазначив, що його служба на 
Харківщині готує відповідні пропозиції, які до 15 квітня будуть спрямовані 
Президенту. 

2. Збереження здоров’я ув’язнених. 
За словами Президента, неприпустимою є ситуація, коли людина, яка 

потрапила за ґрати здоровою, виходить на свободу немічною та хворою. 
Пан Бутенко розповів, що на Харківщині, як і скрізь по Україні, існує 

велика проблема захворюваності ув’язнених на туберкульоз, ВІЛ-СНІД, 
інші інфекційні хвороби. Не вистачає відповідних ліків та кваліфікованих 
кадрів. Як наслідок – вже протягом цього року у закладах кримінально-
виконавчої системи Харківської області вмерло 17 чоловік, зараз нарахову-
ється понад 1,5 тис. ув’язнених – хворих на активну форму туберкульозу. 

«Міністерство охорони здоров’я повинно повернутися обличчям до 
людей, які відбувають покарання. Клятва Гіппократа – лікувати усіх!» – 
підкреслив Володимир Ілліч.  

Як запевнив журналістів пан Бутенко, його підлеглі намагаються робити 
кроки на покращення цієї ситуації: у колоніях встановлюється нове діагнос-
тичне обладнання, поступово покращується медикаментозне забезпечення.  
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3. Підвищення якості харчування ув’язнених. 
Це завдання тісно пов’язане з 2-м. На думку Президента, треба вжити 

всіх необхідних заходів задля того, щоб харчування у закладах криміналь-
но-виконавчої системи покращилось. 

За словами Володимира Бутенка, у 2002-му році на харчування од-
ного ув’язненого у бюджеті було передбачено лише 2 грн. 13 коп. на добу. 
Не кращою виглядає ситуація і сьогодні, коли на ці потреби витрачається 
2 грн. 97 коп. «Чим можна нагодувати за такі незначні кошти?» – риторич-
но запитав Володимир Ілліч. І сам же у відповідь розповів про те, що в 
підпорядкованій йому службі вже перейшли на самозабезпечення хлібом, 
який на 30-35% дешевший, ніж у торгівельній мережі. 109-а колонія фак-
тично є «зеленим цехом» всієї кримінально-виконавчої мережі на Харків-
щині, бо в ній 600 га землі засіяно під зернові, що дозволить повністю за-
безпечити хлібом ув’язнених. Там же вирощуються й овочі. 

Крім того, на думку Бутенка, зняття необґрунтованих обмежень, що 
зараз існують, на зміст продуктових посилок, які передають родичі, допо-
може покращити ситуацію. 

4. Вирішення проблеми трудового використання ув’язнених. 
Як сказав Віктор Ющенко, «у неробстві та «битті баклуш» час тягнеть-

ся довше». 
Тому, вважає генерал Бутенко, на обласному рівні необхідно разом з 

Харківською облдержадміністрацією та всіма зацікавленими структурами 
вирішити питання щодо забезпечення державними замовленнями підпри-
ємств, на яких працюють ув’язнені. 

5. Вирішення проблеми кадрового забезпечення.  
На вищезгаданій зустрічі з керівництвом Державного департаменту 

України з питань виконання покарань Президент наголосив, що у цю сис-
тему повинні приходити достойні люди, які мають одержувати достойну 
зарплатню. 

Необхідно дуже уважно ставитись до кадрів, що працюють у пенітен-
ціарних закладах, до їх моральних, ділових та професійних якостей. 

В свою чергу, держава вже з квітня піднімає розміри їх матеріального 
забезпечення – мінімальна зарплатня співробітника цієї сфери становитиме 
409 грн. 

Розповівши про зустріч з Президентом, пан Бутенко перейшов до 
відповідей на запитання представників мас-медіа. Зокрема, на прохання 
журналістки радіо «Свобода» Вікторії Маренич, він надав докладну статис-
тичну інформацію. Зараз у 13 установах кримінально-виконавчої системи 
у Харківській області перебуває близько 17 тис. ув’язнених. З них: 
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• засуджених за навмисні вбивства – 1943 чол.; 
• за завдання тяжких тілесних ушкоджень – 918 чол.; 
• за зґвалтування – 373 чол.; 
• за розбій – 1271 чол.; 
• за пограбування – 1054 чол.; 
• за економічні злочини – 5421 чол.; 
• за хуліганство – 488 чол.; 
• за військові злочини – 5 чол. (цікаво, що серед них 1 особа відбуває 

покарання за шпигунство на користь Німеччини). 
Серед загальної кількості засуджених 7024 особи відбувають пока-

рання вперше.  
Інвалідів ІІІ-ї групи у закладах кримінально-виконавчої системи на 

Харківщині нараховується 104 чол., І-ї та ІІ-ї груп – 35. 
Ув’язнених до довічного позбавлення волі – 64 особи (57 чоловіків 

та 7 жінок). 
Крім того, у Хролівському ЛТП перебувають «на примусовому ліку-

ванні» понад 300 осіб (з них 80% – вже раніше перебували за ґратами, 
були ув’язненими). За словами Бутенка, ще за часів колишнього СРСР 
приймалося рішення про недоцільність утримання хворих на алкоголізм 
у закладах системи відбування покарань, але ця практика продовжується. 
З точки зору правозахисників, не відповідає міжнародним нормам з прав 
людини та функціям кримінально-виконавчої системи сам інститут при-
мусового лікування від алкоголізму, який і донині чинний в Україні…  

Ваш покірний слуга теж наважився задати питання генерал-лейте-
нанту внутрішньої служби. Я поцікавився, як організовується дозвілля 
ув’язнених. На що пан Бутенко змалював напрочуд райдужну картину: 
мовляв, його працівники відходять від методів «совєтізма», із засудженими 
працюють не на перевиховання, а задля втілення «процесу ресоціалізації», 
який ґрунтується на індивідуальній роботі. За його словами, людина, що 
перебуває у колонії, має 3-4 години на добу на дозвілля, у вільний час вона 
має змогу переглядати телепередачі, займатися спортом, рукоділлям, піти 
на консультацію до психолога або відвідати храм. Якщо ж ув’язнений про-
довжує свою освіту, для нього, навіть, скорочується тривалість робочого 
дня. Тобто, вимальовується майже ідилічна картина. 

Але на одне питання прес-конференції присутні так і не почули ар-
гументованої відповіді. З властивим молодій людині максималізмом його 
завдав власний кореспондент радіо «Ера» у Харківській області Володимир 
Носков: чому ви тільки з приходом нової влади піднімаєте ті проблеми, 
які накреслив Президент Ющенко? Чому тільки зараз прокинулись, а ра-
ніше, що, – цих проблем не бачили? 
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Прес-конференція відбулась. Про те, що було раніше, ми, наразі, 
отримали певну інформацію. Чи будуть відбуватись зміни та чи будуть ці 
зрушення позитивними, чи призведуть вони до покращення ситуації зі 
станом прав людини у закладах кримінально-виконавчої системи – побачи-
мо. Харківська правозахисна група буде уважно відслідковувати ці процеси. 

(Права людини, № 10, 1 – 15 квітня 2005) 

У ХАРКІВСЬКОМУ СІЗО ГОДУЮТЬ МАЛЕНЬКИХ ДІТЕЙ 
ЗА ВЛАСНІ КОШТИ 

Українська Гельсінська спілка з прав людини 

У Харківському слідчому ізоляторі на даний момент утримується 
близько 3 тисяч чоловік. Це втричі більше за норми, встановлені європейсь-
кими стандартами утримання заарештованих.  

Як повідомив начальник медчастини СІЗО Юрій Скляренко, у слід-
чому ізоляторі зараз утримується 140 підлітків, з яких 135 – хлопчиків і 5 
дівчаток.  

Більшість дорослих, як і дітей, – у СІЗО чоловіки: серед дорослих 
усього 175 жінок, які очікують рішення суду. Троє з них перебувають у 
слідчому ізоляторі з маленькими дітьми.  

За словами Юрія Скляренка, ці жінки народили дітей уже під час того, 
як були заарештовані й перебували в СІЗО. Наймолодшому з дітей – хлоп-
чикові – недавно виповнився рік. Ще одному хлопчикові й дівчинці – від 
півтора до 2-х років.  

Грошей на утримання дітей, які народилися в СІЗО, держава не виді-
ляє. Їхнє харчування й необхідні медикаменти СІЗО оплачує із власних 
засобів. Умови змісту дітей такі ж, як і у матерів: улітку вони можуть погу-
ляти з мамою 2 години, а взимку – усього 1 годину.  

 (http://helsinki.org.ua/, 24.05.2005) 

НЕПОСТИЖИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ  

Татьяна Лагунова 

Более двух лет я вынашивала идею написания статьи о Куряжской 
воспитательной колонии им. А.С. Макаренко... Не смела прикоснуться к 
теме – боялась поднять пласт, в котором судьбы жертв преступлений чу-
довищно переплелись с судьбами их юных палачей.  

http://helsinki.org.ua/
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И все-таки желание докопаться до ответа на вопрос: «Что привело 
к немыслимым человеческим трагедиям?», в конце концов, привело в ко-
лонию, где отбывают наказание малолетние преступники.  

БОЛЬШИНСТВО – ВОРИШКИ  

У колонии добрая слава, причем не только в Украине – здесь проводят-
ся научно-практические конференции, сюда приезжают набираться опыта 
многочисленные делегации. Учиться есть чему: и сегодня живы разработан-
ные Макаренко принципы воспитания трудом, учебой, спортом, развитием 
творческих способностей, требовательностью и доверием.  

Примечательно, что проходившая на базе колонии в 2003 г. междуна-
родная конференция была посвящена проблемам гуманизации процесса 
исполнения уголовных наказаний в свете идей Макаренко.  

Сейчас здесь отбывают наказание 280 осужденных, и цифра эта в 
последние годы колеблется в ту или иную сторону незначительно. Об этом 
мы беседуем с харьковским прокурором по надзору за соблюдением зако-
нов при исполнении судебных решений по уголовным делам Юрием Чер-
няевым.  

– Возраст 30 воспитанников – от 14 до 16 лет, более 60 человек достиг-
ли возраста 17 лет, самая же многочисленная группа (свыше 100 человек) – 
те, кому исполнилось 18 лет. Есть и более взрослые колонисты.  

– Юрий Михайлович, среди осужденных встречаются и такие, кто 
оступился впервые. Для них перевод во «взрослую» колонию (по дости-
жении 20 лет) и пребывание там может стать плохой школой жизни...  

– С 1.01.2004 г. на смену старому Исправительно-трудовому кодексу 
пришел Уголовно-исполнительный кодекс Украины. В нем говорится: 
«С целью закрепления результатов исправления, завершения общеобразо-
вательного или профессионально-технического обучения осужденные, 
которые достигли 18-летнего возраста, могут быть оставлены в воспита-
тельной колонии до окончания срока наказания, но не дольше, чем до до-
стижения ими 22 лет». Раньше было – до 20 лет. Однако это положение 
относится только к тем, кто твердо встал на путь исправления.  

– На фоне общей тенденции к гуманизации судебной и пенитен-
циарной систем странным (на первый взгляд) выглядит ужесточение 
наказания за особо тяжкие преступления, совершенные лицами, не 
достигшими совершеннолетия. Согласно новому УК Украины, мак-
симальное наказание для них составляет 15 лет лишения свободы 
(вместо прежних 10 лет). С чем это связано?  
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– С тем, что в последние годы юный преступник порой проявляет 
чудовищную, непостижимую жестокость – такую, которая шокирует даже 
видавших виды взрослых преступников. При этом поражает не только дер-
зость подростков, но и немотивированность совершенных злодеяний. Зако-
нодатели пришли к мнению о необходимости ужесточения наказания за это.  

В настоящее время около 20 «куряжан» осуждены за умышленное 
убийство, более 20 – за разбой, столько же – за грабеж, менее 10 – за изна-
силование, более 180 – за воровство.  

– Порой даже в колониях осужденные умудряются совершать 
преступления...  

– Усилиями прокуратуры и Управления Государственного департамен-
та Украины по вопросам исполнения наказаний удавалось в последние годы 
не допускать в Куряжской колонии фактов совершения преступлений (как 
со стороны администрации, так и со стороны воспитанников).  

Мы ежедневно отслеживаем процессы, происходящие в местах лише-
ния свободы, и в случае необходимости реагируем незамедлительно.  

ЗДЕСЬ СИДЕЛ ГОРЬКИЙ!  

В кабинете первого заместителя начальника колонии Олега Ластика 
на стене висит «древний» свиток с изречением царя Соломона: «Злодей 
должен быть наказан. Ибо, если его пощадить, потом тебе придется наказать 
его еще сильнее».  

Помимо Олега Борисовича в охраняемую зону со мной отправляется 
также заместитель начальника колонии по социально-психологической 
работе со спецконтингентом Андрей Щербань. Едва миновали КПП, Анд-
рей Михайлович предупреждает: «Передвигаться по территории колонии 
женщине без сопровождения сотрудников-мужчин запрещается!»  

Мы направляемся к учебному корпусу. По дороге Щербань поясняет, 
кивая в сторону старого дерева и памятника: «Под этим дубом отдыхали 
Горький и Макаренко – так, сидящими на скамейке, их и запечатлел 
скульптор».  

Двое колонистов моют полы в коридоре и кабинетах. Обходим клас-
сы, мне показывают оснащенный компьютерами кабинет: «Мальчики 
должны владеть компьютером на уровне пользователей».  

По моей просьбе направляемся в промышленную зону. По пути Олег 
Борисович рассказывает: «Свободные земли приносят пользу – здесь вы-
саживаем картошку, морковь, свеклу, а на другом огороде (возле КПП) 
растет капуста. За охраняемой зоной – небольшой свинарник. За восемью 
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поросятами ухаживают двое воспитанников из отделения социальной 
адаптации – те, кому до выхода на свободу осталось менее 6 месяцев... 
Недавно зооветеринарная академия подарила нам пару золотых фазанов. 
А вот и они – полюбуйтесь, какие красавцы! Воспитанники с удовольст-
вием строили вольер и домик для птиц».  

...В швейном цехе мальчики шьют рабочие рукавицы. 17-летний Саня 
из Харьковской области впервые был судим за кражи магнитол из авто-
мобилей – тогда дали 3 года с отсрочкой исполнения приговора на 2 года. 
А он возьми да и заберись в чужой погреб... На этот раз, добавив к пре-
жнему сроку новый, суд влепил 4,5 года. Хотя Саня находится в колонии 
3 месяца, никто из дома к нему ни разу не приезжал. Мать пьет... Да и се-
стре с братом он, видимо, не очень-то нужен. Мальчишка пытается дер-
жаться мужественно. А что ему остается? По всему видно – пацан раска-
ивается в содеянном.  

На участке по изготовлению креплений для скоросшивателей малень-
кий худой Максим на станке режет жестяные полосы. Этот детдомовец 
никак не выглядит на свои семнадцать. Впервые его судили за то, что алю-
миниевые провода срезал. Второй раз попался, вынося из погреба консер-
вацию. По совокупности дали 4,5 года. Тщедушному пареньку тяжело – хотя 
сидит 4 месяца, до сих пор не адаптировался.  

Воспитанники делят сами себя на командиров (дисциплинированных, 
требовательных к себе и другим, ухоженных, наглаженных лидеров), паца-
нов (которые стремятся к лидерству) и чуханов (от слова «зачуханный», 
тех, кто так и не научился за собой следить: стирать, мыться). К последней 
категории относятся бывшие беспризорники, годами проживавшие в по-
двалах и теплотрассах. Все командиры, с которыми общалась, крепки телом 
и духом.  

Самые жестокие и дерзкие преступления совершают подростки из 
Донецкой и Луганской областей. Не намного уступают им по численнос-
ти представители Запорожской области. Сей факт мне объясняли небла-
гоприятной социально-экономической ситуацией в этих регионах. Я бы 
добавила: отцы большинства неблагополучных ребят либо пьют, либо бро-
сили семью.  

Что поразило более всего: подавляющее большинство осужденных за 
кражи (с которыми я общалась) получили срок за «погреба»! Эти дурашки, 
судя по всему, думают, что стырить банку варенья – невинная шалость, 
романтика... А оно вон как оборачивается. Значит, родители и школа в чем-
то недоработали.  
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Хотя некоторые воруют из-за голода. Так, за кражи из погребов имеет 
две судимости Виталик из Луганской области. Мальчик рассказывает: 
«Когда мама из-за болезни перестала работать, я начал воровать, так как 
было ее жалко. Мама не может сюда приехать – у нее больной позвоноч-
ник... Она очень переживает из-за меня».  

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ...  

Но не только в неблагополучных семьях вырастают дети-преступники. 
15-летнего Артема из Луганской области приговорили к 14 годам лишения 
свободы – не каждого взрослого преступника так наказывают! Что же на-
до было совершить подростку, чтоб заработать такой немыслимый срок?!  

Отец Артема был начальником отделения в военкомате, мама рабо-
тала врачом, старший брат – студент вуза, младшая сестренка – школь-
ница. И вот однажды отец не отпустил Артема на дискотеку. Затаивший 
обиду сын берет винтовку и стреляет в отца, который пришел домой по-
обедать. За ноги тащит в кладовку. Вытирает с пола кровь и ждет – через 
час должна прийти на перерыв мама. Едва за ней закрывается входная дверь, 
ни слова не говоря, сын стреляет. Бросает тело матери к отцу: «Поздоровай-
тесь!» Возвращается со школы 12-летняя сестричка Оленька: «А где роди-
тели?» Заметив странные бурые пятна на полу, ведущие к кладовке, де-
вочка устремляется в комнату. Изверг убивает и ее! Внезапно дверь кладов-
ки отворяется – оттуда свешивается безжизненная рука матери. «Лежать!» – 
рычит убийца и бьет ногой в дверь. Он на взводе. Вновь перезаряжает ру-
жье. Делает бутерброд, жарит яичницу, пьет чай. Он ждет брата!.. Костя 
вернулся из института с хорошим настроением. В ответ на его приветствие 
Артем выстрелил. Бросив в кладовку четвертый труп, убийца пошел гулять 
с друзьями. На второй день вернулся – поесть, отоспаться. На третьи сутки 
коллеги по работе и соседи забеспокоились...  

Прибывшие милиционеры, выбив дверь, вошли в дом. Артем сидел 
на кухне: «Родители уехали в другой город». Характерные следы на полу 
привели к «братской могиле» – открыв дверь, оперативник вскрикнул от 
ужаса!!!  

Экспертиза признала подростка вменяемым. Верховный суд Украины, 
рассмотрев апелляцию, оставил приговор областного суда без изменения.  

Спустя два года Артем прибыл в Куряжскую колонию. Он зарекоме-
ндовал себя с положительной стороны и оказался весьма смышленым па-
рнем (большая редкость в этих стенах) – сказываются гены хороших ро-
дителей. Два месяца назад его перевели во «взрослую» колонию.  
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В течение 2004 года здесь прошли курс лечения от алкоголизма, на-
ркомании и токсикомании 65 подростков. Как отмечает начальник мед-
части Куряжской колонии Владимир Дудка, за последние лет пять возро-
сла численность колонистов, которые прежде увлекались токсикоманией. 
Да и сами они сильно «помолодели» – если раньше начинали «нюхать» с 
15–16 лет, то теперь с 8–10. А некоторые даже с 6 лет. То же относится и 
к алкоголю: раньше его впервые пробовали в 16–17 лет, теперь в 12.  

Находящиеся в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения 
подростки теряют над собой контроль и совершают немыслимые преступ-
ления. Такие, что потом, протрезвев, сами диву даются.  

Вот, например, харьковчанин Вячеслав – из благополучной семьи. 
Положительно характеризуется по месту учебы и жительства. Как-то ве-
чером, приняв на грудь, возвращался с дискотеки домой. И тут на пути 
ему попался безобидный, смирный бомж, проживавший в мусоросборни-
ке их многоэтажки. Бедняга что-то не так сказал, как-то не так посмотрел 
на Славика. Осерчав, подросток избил мужика металлическим прутом. 
А тот на следующий день возьми да и помри...  

Жаль родителей Славика – у него порядочные, заботливые родители. 
Это видно даже по внешнему облику колониста – опрятный, по-домашнему 
ухоженный. Отец передал для сына клетку с попугаем – пусть, согревая 
ему душу, длинными вечерами напоминает о доме. Всего же у сына будет 
2920 таких нескончаемых вечеров. Он научил птицу разговаривать – в 6 
часов утра «кукушка» хрипло кричит: «Вставай! Пор-р-ра на р-работу!»  

Колонист мечтает, как однажды попугай разбудит его криком: «Пош-ш-
шли домой!» Славик еще не знает, что, проведя в неволе 8 лет, в свою самую 
последнюю ночь он так и не сможет заснуть – в трехтысячный раз, пере-
бирая в памяти каждый прожитый здесь день.  

(«Событие», Харків, №2, 6-12 січня 2005) 

СИЗО: ПЫТКА ПРЕБЫВАНИЕМ  

Виталий Васильченко 

Один молодой человек, обвинявшийся в злодейском похищении двух 
автомагнитол, в ожидании суда провел в следственном изоляторе 2 года и 
8 месяцев. То есть, еще не будучи юридически признанным виновным, он 
находился в тюрьме, в условиях куда более тяжелых, чем те, кого суд уже 
признал преступниками и отправил отбывать наказание в исправительно-
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трудовую колонию. Видимо, учтя это обстоятельство, суд вынес решение – 
приговорить похитителя автомагнитол к лишению свободы сроком на 2 
года 8 месяцев и 10 дней. Так что «преступником» парень считался всего 
10 дней. Остальные же 32 месяца он находился в СИЗО, будучи полно-
правным гражданином Украины  

Эта парадоксальная история произошла только из-за того, что в ук-
раинском законодательстве просто не указано, сколько времени человек 
может ожидать суда. И это притом, что время пребывания под стражей во 
время следствия строго ограниченно – не более полугода, да и то по хо-
датайству Генерального прокурора.  

Эту проблему могут решить только народные депутаты Украины, 
если, конечно, отвлекутся от напряженного выяснения отношений. А вот 
над тем, как решить другие, не столь глобальные, но от того не менее 
важные проблемы харьковской следственно-изоляторной системы, заду-
мался наш губернатор, и в качестве первого шага в этом направлении по-
сетил СИЗО. Именно там он и рассказал историю о молодом похитителе 
автомагнитол.  

Известный харьковский писатель, бывший политзаключенный, пред-
ставитель Украинско-Американского Бюро по правам человека Генрих 
Алтунян, сопровождавший губернатора во время его визита, считает, что 
о государстве, об обществе судят не по «парадным подъездам», а по закры-
тым от общего обозрения учреждениям. Именно в тюрьмах, в домах пре-
старелых и инвалидов проявляется истинное лицо власти.  

Не удивительно, что губернатор – представитель новой власти – хочет, 
чтобы это «лицо» выглядело по-человечески, чтобы то, что происходит в 
местах лишения свободы, соответствовало гуманистическим идеалам, про-
возглашенным «оранжевой революцией».  

Но пока до этого далеко. Система исполнения наказаний, как в Украи-
не, так и в Харькове, с советских времен, конечно, изменилась, и в лучшую 
сторону. Улучшились бытовые условия: разрешают иметь в камерах теле-
визоры и электронагревательные приборы, сняты ограничения на полу-
чение продуктов питания (были бы деньги), можно даже что-то покупать 
в ларьке... Но две главные проблемы: «перенаселенность» и «туберкулез» 
по-прежнему стоят очень остро.  

О них правозащитник Генрих Алтунян и говорит в первую очередь:  
– У меня всегда вызывало печальную улыбку понятие «нормы поло-

женности»... Если по этим нормам положено 2 квадратных метра на че-
ловека, что тоже очень мало, конечно, то сейчас в Харьковском изоляторе 
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получается менее одного метра на человека. Есть такие камеры – «трой-
ники» площадью 8 квадратных метров, они находятся в корпусе, построен-
ном еще при Екатерине. «Тройниками» они назывались потому, что были 
рассчитаны на трех заключенных. Сейчас в этих камерах в среднем по 6 
человек, иногда, со слов начальника тюрьмы, бывает до 9-ти. Правда, в 
советское время в этих камерах содержали до 12-ти заключенных, и спать 
приходилось по очереди... Но даже 9 человек на 8 квадратных метрах это 
уже прямое нарушение прав человека. Я знаю, что иногда летом в некото-
рых камерах бывает настолько душно, что там просто не горят спички – 
нет кислорода. Всё это просто пытки. Что бы люди ни совершили, их нель-
зя подвергать пыткам и содержать в таких условиях. Перенаселенность – 
это общая проблема всех тюрем, – как России, так и Украины. Сейчас в 
харьковском СИЗО содержится почти 1300 «лишних» человек.  

Ну и еще одна очень тяжелая проблема в харьковских, да и во 
всех остальных украинских тюрьмах и колониях – это огромное коли-
чество людей, больных туберкулезом. Губернатор, конечно, не мог 
проверить, содержатся ли вместе больные туберкулезом со здоровы-
ми. Но как минимум 160 человек в Харьковском СИЗО больны тубер-
кулезом. Они вроде бы изолированы, но все равно это колоссальная 
проблема. В Харькове есть даже специальная туберкулезная колония... 
Но и в СИЗО, и в колонии ощущается очень острая нехватка медика-
ментов. Если вспомнить, как финансируются подобные заведения, то 
удивления это не вызывает...  

Есть в системе исполнения наказаний еще проблема трудоустройства 
заключенных, их социальной адаптации после освобождения, и проблема 
питания, когда из-за нехватки средств заключенные не получают всех не-
обходимых по санитарным нормам продуктов...  

На губернатора Арсена Авакова визит в Харьковский СИЗО произвел 
тяжелое впечатление. Но есть вещи, которые, по его словам, помогают снять 
«розовые очки»: «Ты понимаешь, что рядом с тобой есть люди, у которых 
не все в порядке. Это нормально, когда общество не игнорирует ситуацию. 
Нужно знать о том, что происходит в таких местах...»  

Бывший политзаключенный Генрих Алтунян считает, что одним вы-
ходов в создавшейся ситуации может стать создание попечительских сове-
тов, куда будут входить как представители власти, бизнеса и правозащитных 
организаций. Если такой совет удастся создать, то о людях, содержащихся в 
местах лишения свободы будет заботиться не безликое государство, а кон-
кретные живые люди, что всегда намного эффективней.  
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Похоже, что в Харькове в ближайшее время такой совет будет создан. 
В этом уверен один из инициаторов его создания Генрих Алтунян: «Мы 
прошли все этапы согласования при старой власти. Но сейчас власть по-
менялась и надо вновь все согласовывать. Впрочем, никаких препятствий 
к созданию попечительского совета я не вижу. Тем более что это одобряет 
и руководство Управления исполнения наказаний...»  

Однако, вопреки всем радужным перспективам остается вопрос: а 
не пропадут ли деньги, собранные попечительским советом? Дойдут ли 
они до заключенных? Ведь какова бы ни была система контроля, а лю-
бители воспользоваться чужим добром среди чиновников время от вре-
мени находятся. И эту проблему созданием попечительского совета ре-
шить вряд ли удастся...  

(«Пятница», Харків, №16, 13.04.2005) 

ДЕТИ, РОЖДЕННЫЕ В НЕВОЛЕ  

В прошлом году в Харьковском следственном изоляторе родилось 
рекордное количество младенцев – семеро. А сегодня в СИЗО находятся 
три женщины, которые родили детей за колючей проволокой. Еще одна 
находящаяся под следствием женщина пребывает на шестом месяце бе-
ременности. 

Следственный изолятор Харькова известен, наверное, каждому жи-
телю нашего города. Еще в 30-е годы прошлого века здесь, на Холодной 
горе, содержались многие известные политзаключенные и простые смерт-
ные. Сегодня в этом учреждении системы исполнения наказаний находя-
тся около трех тысяч человек. Одно из корпусных отделений СИЗО за-
нимает женский контингент, который насчитывает 175 человек. Отдель-
ное помещение площадью примерно 50 квадратных метров отведено под 
комнату матери и ребенка. Все три мамы родили своих детей в прошлом, 
2004 году.  

Самая молодая из них – 22-летняя Рахима (фамилии называть не бу-
дем), гражданка Кыргызстана. Она прибыла в следственный изолятор по-
чти два года назад (в сентябре 2003 г.), уже с явными признаками бере-
менности. Несмотря на такой длительный срок пребывания в местах ли-
шения свободы, Киевский районный суд г. Харькова до сих пор не довел 
уголовное разбирательство до логического конца. За это время у Рахимы 
родился сын Рустам. Она обвиняется в вымогательстве денег у соотечест-
венников из Средней Азии.  
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26-летняя Лариса находится в СИЗО только год, с августа 2004-го. 
Она подозревается в разбойном нападении, дело по которому расследует 
Фрунзенская прокуратура. Сын, которого назвали Ярославом, родился у 
нее в ноябре минувшего года.  

Третья мама – цыганка Наташа. В свои 30 лет она обвиняется в груп-
повом разбойном нападении с убийством. В следственном изоляторе на-
ходится уже около года, а в декабре родила дочь Изабеллу. Октябрьский 
суд продолжает рассматривать вопрос о степени виновности Наташи, но 
до сих пор не вынес окончательного вердикта.  

Честно говоря, увидев всех трех женщин с детьми, журналист «Вечер-
ки» был твердо уверен, что ни одна из них мухи не обидит. Однако, по рас-
сказам сотрудников СИЗО, они только перед журналистами такие тихие, 
а в действительности бывают совершенно другими. Особенно это касается 
цыганки, которая на суде любит притворяться, что без переводчика ничего 
не понимает, а после отсидки угрожает вернуться к уголовно преследуемой 
деятельности.  

Роды у матерей принимали специалисты Харьковского роддома 
№ 5. Сегодня дети развиваются абсолютно нормально. Мам и детей 
ежедневно выпускают на двухчасовые прогулки во дворике СИЗО, 
иногда те гуляют еще и вечером. Возиться с детьми мамашам помогает 
воспитательница из числа арестованных. Валентина Егоровна – спо-
койная женщина в годах, которая на воле работала няней, и сейчас по 
собственной инициативе поддерживает молодых мам. Она вырастила 
двоих сыновей, и поэтому Валентине Егоровне есть чему научить млад-
шее поколение.  

С отцами собственных детей женщины видятся, но не часто, хотя двое 
из троих сидят в том же СИЗО. Дело в том, что они проходят по уголовным 
делам вместе со своими подругами-подельщицами, поэтому их общение 
ограничено судебными заседаниями. Сотрудники следственного изолятора 
рассказали, что и вне суда они спрашивают друг о друге.  

Все трое детей полностью обеспечены всем необходимым за счет 
прибыли от производственных мастерских и благотворительной помощи 
со стороны сотрудников изолятора и даже арестованных. В комнате ма-
тери и ребенка для жизни женщин с детьми созданы все нормальные усло-
вия, включая наличие в ней санузла, душевой кабины, телевизора, места 
для приготовления пищи и даже аквариума. В детском уголке сложены 
игрушки, среди которых выделяется своей нарядностью подарок нынеш-
него губернатора – плюшевый заяц.  
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В сущности, как для арестованных мам, так и для руководства 
следственного изолятора главной проблемой является совсем не обес-
печение всем необходимым (с этим как-нибудь справятся), а тягомоти-
на в судах и прокуратурах города. Вместо того чтобы максимально бы-
стро разобраться в каждом из трех дел, в которых замешаны мамы из 
СИЗО, правоохранительные органы без конца переносят или оттягива-
ют слушания, не спешат изучить обстоятельства дела и вынести, нако-
нец, окончательное решение. Ведь суд может признать кого-то неви-
новным и выпустить на волю. Дети и так нервничают при виде людей, 
потому что в неволе не привыкли к их обществу. В случае же доказан-
ности вины мать и ребенка отправят в специализированное учреждение 
пенитенциарной системы. Например, в апреле нынешнего года одна из 
молодых мам уже отправилась из СИЗО в колонию в Одесской области. 
Остальные три ждут своей участи. 

(«Вечерний Харьков», № 57, 27.05.2005) 

СЕГОДНЯ В УКРАИНЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ 
ПРИГОВОРЕННЫХ К ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

Аркадий Генкин 

58 из них размещены в секторе максимального уровня безопасности 
Темновской колонии. Этот сектор был здесь оборудован год назад. По 
оценкам специалистов, на оборудование колонии для «пожизненников» 
требуется не менее $50 миллионов. Конечно же, на оборудование такого 
сектора в колонии №100 потратили намного меньше. Прежде всего, обра-
щали внимание на соблюдение режима содержания. И все же, рассказывают, 
что, когда сюда прибыли его первые постояльцы, они буквально обалдели. 
Столь велика была разница между отдельными (по два-четыре человека) 
камерами, из зарешеченных окошек которых даже видны верхушки де-
ревьев, и темными, набитыми людьми помещениями тюрем или режимно-
го корпуса СИЗО. Более того, теперь у осужденных появилась возможность 
работать. Разумеется, не выходя из камеры. (Здесь шьют рабочие рукави-
цы, мешки, сумки…). Покидать ее можно только для прогулки. Разделен-
ный на отдельные блоки – те же камеры, но с решеткой вместо крыши – 
прогулочный дворик находится в этом же блоке. Но таких заключенных 
выводят из камер только в наручниках и с согнутой спиной, независимо 
от расстояния, которое надо пройти. А перед тем, как отправиться в путь 
(и после прогулки), их досматривают. Стандартная «стойка» при досмотре: 
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широко расставленные (вдвое шире плеч) ноги, лицом к стене, согнуться 
так, чтобы упереться в стену затылком, скованные руки подняты за спиной 
вверх, глаза закрыты, рот открыт (во рту можно спрятать что-нибудь острое).  

Подробности этих инструкций кровью написаны. Пожизненно осуж-
денные заслуженно считаются самыми опасными и самыми «отморожен-
ными». Говорят, в России некоторые из таких ради развлечения (выехать 
на следствие в СИЗО, в суд…) убивали сокамерников. А что? «Ништяк». 
Все равно не расстреляют. В общем, не случайно у нас пожизненно осу-
жденных одевают в яркую оранжевую робу. Впрочем, недавно пришло 
указание сменить им (на синий) цвет одежды.  

Глядя на «прогуливающихся» по тесному дворику людей, как-то за-
бываешь, что каждый из них совершил тяжкие преступления, скорее все-
го – убийство. Ведь выглядят преступники (на каждой из дверей камер 
закреплены «визитки» с фотографиями обитателей, их Ф.И.О., годом рож-
дения, годом осуждения, статьями Уголовного кодекса), как самые обыч-
ные люди. Больше всего здесь людей среднего возраста – 1965 – 1980 г. р. 
Есть среди них и 60-летний. Надо полагать, ему суждено в камере закончить 
свои дни. Ведь осужденный на пожизненное заключение только не ранее, 
чем через 20 лет наказания, имеет право подать ходатайство о помиловании.  

Можно ли в таких условиях сохранить физическое (если оно было) и 
психическое здоровье? Канадский ученый Джин Силье вывел общее дей-
ствие стресса на организм человека – «кривую Силье». Каждый из пожиз-
ненно заключенных проходит по этой кривой. Первый год, как правило, 
человек живет познанием новых условий и себя в этих условиях. Потом 
еще года три идет период стабилизации. В это время человек похож на 
робота, он выполняет команды, не задумываясь. Далее у зэка два пути. 
Если он адаптируется – сможет и дальше быть роботом. Если нет, идет 
довольно быстрое угасание – как умственное, так и физическое.  

Но представим себе, что кто-то из «пожизненников» дожил до поми-
лования. И на свободу выйдет физически и психически больной пожилой 
человек без средств к существованию. Даже после отбывания сравнитель-
но небольших сроков бывшие заключенные, вернувшись домой, нередко 
обнаруживают, что родственники не очень-то рады их видеть. Их кварти-
ра уже продана, а имущество конфисковано. На пристойную работу с такой 
биографией устроиться не так уж и просто. Стоит ли удивляться, что они 
вскоре возвращаются в ставшие «родными» стены колонии?  

– У нас были случаи, когда «выпускники» совершали новое преступ-
ление, даже не добравшись домой, – говорит начальник областного управ-
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ления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения 
наказаний Владимир Бутенко. – Что касается тех, кто имеет пожизненный 
срок… Преодолеть безысходность им зачастую помогает религия. Также 
очень важно, что у них появилась возможность работать. А еще они много 
читают. Хотя, безусловно, очень трудно себе представить, что будет с чело-
веком, вышедшим на свободу через несколько десятков лет. В Украине, 
во всяком случае, пока такого опыта нет.  

(«Время», Харків, № 68, 23.06.2005) 

СИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТПРАЗДНОВАЛА НОВОСЕЛЬЕ 

Юрий Зиненко 

В Темновской исправительной колонии (№ 100) закончилась ре-
конструкция одного из отделений по европейскому образцу. Теперь 
часть осужденных будет жить не в «казармах», а в четырехместных ком-
натах. 

Непосредственное участие в реконструкции помещения принимали 
сами осужденные. По словам руководства колонии, ремонт отделения обо-
шелся в 340 тыс. грн. Ни копейки из этой суммы не было взято из бюдже-
та – все средства заработаны за счет собственных производств харьковской 
пенитенциарной системы. Новые «старые» помещения находятся на вто-
ром этаже отделения №1 социально-психологической службы ИК100. 
Общая площадь 12 реконструированных спальных помещений (так назы-
ваемых кубриков) составила 192 кв. м. Таким образом, по требуемому ко-
личеству площади на каждого осужденного (по четыре кв. м) новое отделе-
ние Темновки полностью соответствует европейским стандартам.  

Примечательно, что интерьер реконструированных помещений при-
думывали совместными усилиями работники колонии и их «питомцы». 
Скажем, им принадлежала идея сделать один общий санузел на две ком-
наты. Самостоятельно делались и предметы интерьера помещений: кро-
вати, тумбочки, стулья, двери. Окончательной «доводкой» кубриков так-
же занимались сами осужденные, среди которых достаточно электриков, 
маляров, рабочих других строительных специальностей. Сотрудники 
колонии уверены в том, что новые условия проживания повлияют на по-
ведение заключенных в лучшую сторону. По крайней мере, замечено, что 
те более бережно относятся к обновленному отделению.  
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Три года назад в этом же здании, только на первом этаже, уже про-
водили реконструкцию. Правда, тогда осужденные получили не четырех-
местные номера, как сейчас, а на 13 человек каждый. Таким образом, в 
четырех спальных помещениях (их тоже называют кубриками) на первом 
этаже ранее разместились 52 человека, а ныне, на втором – еще 48. Правда, 
заселяться они будут не все сразу, а в три захода, группами по 16 человек 
(чтобы не возникло беспорядка).  

Если же подняться еще выше, на третий этаж, то можно увидеть, как 
выглядело нынешнее «еврообщежитие» еще год с небольшим назад, до 
реконструкции помещения. В одном длинном помещении казарменного 
типа и сейчас размещается более сотни осужденных одновременно. Как 
считают психологи, подобная «куча мала» не слишком способствует ду-
шевному равновесию. Ведь бывают моменты, когда человеку необходимо 
уединится, побыть наедине со своими мыслями и проблемами. Теперь у 
некоторых такая возможность появится. Впрочем, помещение на третьем 
этаже также рано или поздно переживет реконструкцию согласно требо-
ваниям европейского сообщества. Каким оно станет – пока неизвестно.  

По словам Владимира Бутенко, начальника управления Госдепарта-
мента по исполнению наказаний в Харьковской области, особых правил 
отбора осужденных для проживания в «еврообщежитии» не будет. Ны-
нешние новоселы – бригада осужденных, которые занимались строитель-
ными работами. Интересно, что часть из них вскоре должна покинуть стены 
Темновской колонии, поэтому свою работу они выполняли в какой-то мере 
с прицелом на «потомков».  

То, что часть осужденных сможет жить в условиях, максимально 
приближенных к условиям жизни на воле, – это тенденция положитель-
ная, по мнению сотрудников системы исполнения наказаний. Ведь среди 
осужденных много таких, кто попал «на зону» не за серьезные преступ-
ления, а больше по глупости либо по нелепой случайности. Какой бы ни 
была их вина перед обществом, они уже наказаны, и усугублять ситуацию 
ужасными условиями проживания – не выход.  

Справка. Весь контингент Темновской исправительной колонии №100 
(за исключением одного человека, отбывающего наказание за государст-
венную измену) – лица, неоднократно осужденные за различные преступ-
ления. В колонии сегодня содержатся 1636 осужденных. Чтобы предоста-
вить каждому из них не менее трех «спальных» квадратных метров, нужно 
или строить новые помещения, или сокращать контингент отбывающих 
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наказание. Оптимальное количество осужденных в нынешних условиях 
Темновской колонии – 750-800 человек. 

(«Вечерний Харьков», № 81, 28.07.2005) 

Публікація малює майже ідилічну картину. А в той же час, як по-
відомив на семінарі, присвяченому втіленню в Україні Факультативного 
протоколу до Конвенції ООН проти катувань голова Департаменту Василь 
Кощинець, саме в цій установі експерти Європейського комітету із запо-
бігання катуванням та жорстокому поводженню під час візиту в жовтні 
2005 року знайшли так звану «прес-хату» – камеру катувань, де непокірних 
засуджених катують, вимагаючи виконувати накази персоналу установи. 
Працівники ХПГ чули про цю камеру ще у 1989 році. Засуджені називали 
її «музикальною»: вона знаходиться біля чергової частини, і під час побит-
тя наглядачі включали музику на максимальний звук, щоб заглушити 
крики того, кого катували. Це єдиний підтверджений публічно факт існу-
вання «прес-хати», які існували в установах виконання покарань завжди. 
У розпорядженні ХПГ є інформація про ще декілька випадків в інших ко-
лоніях, але довести факт катувань засуджених в законному порядку не 
вдалося: суд не визнав факти, наведені в скаргах засуджених. Зауважимо, 
що випадки, коли засуджені вирішують скаржитися на незаконні дії 
персоналу установ УВП, дуже рідкі: як правило, вони не вірять, що можна 
розкрити ці злочини і покарати винних. Система виконання покарань є ду-
же закритою, і засуджені повністю залежні від адміністрації. Вони вважа-
ють марною справою спроби домогтися покарання працівників УВП. 

УПОЛНОМОЧЕННАЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
НИНА КАРПАЧЕВА БУДЕТ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ ПЕРЕД ПРЕЗИДЕНТОМ 

УКРАИНЫ О СОКРАЩЕНИИ СРОКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДЛЯ 85-ЛЕТНЕЙ ОЛЬГИ САМОЙЛЯК 

Виктор Шаправский, Борис Буцевич 

Новости АТН уже рассказывали историю этой пожилой женщины, 
которая на склоне лет попала за решетку за заказное убийство родствен-
ницы. Ольга Самойляк просила о помиловании и Леонида Кучму, и Вик-
тора Ющенко. Получила отказ. После посещения Качановской женской 
колонии №54 Ниной Карпачевой, у заключенной появился шанс умереть 
в родном селе в Полтавской области, а не за решеткой. 
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85-летняя Ольга Самойляк отбывает наказание за тяжкое преступле-
ние. Многолетний конфликт с родственницей она решила как в кримина-
льном сериале, заказав ее убийство знакомому. За организацию убийства 
бывшая фронтовичка получила 7 лет лишения свободы. В помиловании 
отказали, поэтому Ольга Митрофановна хотела встретиться с уполномо-
ченным по правам человека Ниной Карпачевой. Посещая места заключе-
ний в Харькове, Карпачева специально отвела время на встречу с Самойляк.  

– «Жалею, очень, искренне... Сознаю это всё, что я нехорошо сделала, 
не надо было этого делать... Но так получилось...»  

Ольга Митрофановна сквозь слезы рассказала о своем желании до-
жить последние дни в родном селе. После беседы почти по душам Нина 
Карпачева приняла решение ходатайствовать перед Секретариатом Пре-
зидента об уменьшении срока заключения.  

Нина Карпачева, уполномоченный Верховного Совета по правам 
человека: «Коли я їхала сюди, я мала величезний сумнів, коли я прочи-
тала, що вона фактично замовила вбивство своєї родички, теж літньої жін-
ки... І знаєте, моє серце абсолютно не поділяло тої думки, що можна ще 
знову звертатися до Президента, коли їй вже відмовили. Але, попри все, 
сьогодні моя зустріч переконала мене в іншому – ця жінка стала на дорогу, 
яка веде до храму.»  

Поcле визита в колонию Карпачева постарается помочь не только 
Ольге Самойляк. В комнате, где заключенные смотрели комедийный се-
риал, ей поведали несколько леденящих историй. Одна из них – о неумыш-
ленном убийстве – показалась Карпачевой подозрительной. Она попро-
сила поднять дело заключенной и взяла его на контроль. Посетив несколько 
колоний и СИЗО, Нина Карпачева отметила только один большой недо-
статок – перенаполненность следственного изолятора. В остальном уви-
денное ей понравилось – и условия проживания, и содержания. Даже к 
питанию заключенных вопросов особых не возникло.  

Карпачева: «Те ж ставлення персоналу, воно відповідає європейським 
стандартам, принаймні, я звідси від’їжджаю і я від того радію, що і попе-
реднє керівництво колонії, і ті, хто прийняв цю естафету, вони намага-
ються це робити і по-людськи, і в відповідності до стандартів, і з повагою 
до людської гідності.»  

Карпачева уверена, что обмануть ее невозможно. Говорит, что за 
семь лет работы уполномоченным она безошибочно определяет, где «потём-
кинская деревня», а где так, как оно есть на самом деле.  

(«Агентство Телевидения Новости», 11.07.2005) 
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На початку вересня 2005 р. Ольга Самойляк вийшла на свободу – 
указ щодо її помилування підписав Президент України Віктор Ющенко. 
Адміністрація колонії одразу ж відвезла похилу жінку до Полтави, де 
мешкають її родичі. 

Однак, досі за гратами Темновської колонії перебуває людина, пока-
рана за зраду Батьківщині. Як у старі, і не зовсім добрі часи. 

В ТЕМНОВСКОЙ КОЛОНИИ ОТБЫВАЕТ НАКАЗАНИЕ ОСУЖДЕННЫЙ 
ЗА ИЗМЕНУ РОДИНЕ 

Дмитрий Литвиненко 

В Темновской сотой колонии сегодня отбывает наказание Тарас Бу-
блик, осужденный по очень редкой для украинского правосудия статье: 
«измена Родине». Суд установил, что полковник Бублик еще в начале 90-
х передавал немецкой разведке секретные данные о составе и вооруже-
нии украинской армии. По закону, наказание за измену – от 10-ти до 15-ти 
лет. Бублику дали 7 – вспомнили его участие в Афганской операции.  

«Татра» – такой позывной был у полковника Тараса Бублика – агента 
немецкой разведки, утверждали на суде сотрудники СБУ. В сотой колонии 
осужденного Бублика, звания суд его лишил, называют «Григорыч».  

Родители назвали будущего полковника и шпиона в честь Шевченко, 
тогда это можно было посчитать проявлением национализма, или обост-
ренной любви к Родине – кому как ближе. Спустя 50 лет суд признал, что 
Тарас Григорьевич Бублик этой самой Родине изменил.  

Как известно, одним из самых тяжелых периодов жизни Тараса Гри-
горьевича Шевченко была служба в Оренбургской крепости. Тарас Гри-
горьевич Бублик тоже был солдатом, тоже на чужбине в Германии. Но 
настоящие проблемы у современного Тараса Григорьевича появились 
уже по возвращении на Родину. 

В 92-м году американское ЦРУ и немецкая разведка проводили 
среди солдат западной группировки уже российских войск операцию 
под кодовым названием «Жираф», утверждают и сотрудники СБУ, и сам 
Тарас Бублик.  

Разведчики под видом гуманитарных акций и курсов переподготовки 
солдат проводили вербовку, вспоминает полковник. Причем, никакой се-
кретности – разведчики раздавали солдатам визитки.  

Тарас Бублик: «Пока смутное время, прекрасно все понимали, что 
войска будут выведены и все вербовали агентуру. Такое золотое время 
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для разведок всего мира бывает раз в столетие, что можно спокойно рабо-
тать и вербовать что с той, что с той стороны».  

Арестовали полковника Бублика уже в сентябре 2001-го. Обвинение 
утверждало, что Тарас Бублик в должности старшего офицера военного 
округа продавал тайны о составе и вооружении украинской армии немец-
кой разведке, которая его завербовала еще в девяносто втором.  

Тарасу Бублику дали 7 лет, хотя статья «измена Родине» предусмат-
ривает от 10-ти до 15-ти. Суд вспомнил осужденному орден, полученный 
в Афганистане.  

Сотая Темновская колония – это средняя степень безопасности по-
новому, или, как говорили раньше, строгий режим. Большинство заклю-
ченных – рецидивисты. Несколько раз Тараса Бублика переводили из от-
ряда в отряд с формулировкой «психологическая несовместимость».  

Впрочем, приятели к середине срока у экс-полковника все-таки появи-
лись: несколько человек, с которыми можно поговорить о политике или книгах. 

Большую часть времени осужденный проводит на работе – клеит ло-
дки. В среднем, полторы штуки в день. До дня освобождения Тарасу Бу-
блику осталось 3 года и месяц или 175 лодок с выходными. Такие заклю-
ченные в Украине под амнистию не попадают.  

В свободное время осужденный пишет письма президенту Ющенко, 
омбудсмену Карпачевой и в Европейский суд по правам человека – с прось-
бой пересмотреть дело. Прошение о помиловании не подавал, потому что 
так и не признал себя виновным.  

(http://news.media-objektiv.com/, 07.10.2005)  

Протягом року змінилося керівництво у Харківському Управлінні 
Державного департаменту з питань виконання покарань, втім, суттєвих 
зрушень на краще так і не відбулося. А за свідченням багатьох журналіс-
тів, стан справ з інформуванням громадськості щодо ситуації у закладах 
пенітенціарної системи Харківської області, навіть погіршився. 

http://news.media-objektiv.com/
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XVI. ПРАВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

Хоча в українській армії із приходом на посаду Міністра оборони 
пана Гриценка відбуваються поступові позитивні зміни на шляху до пов-
ного її переходу на професійні рейки (наприклад, скорочено термін стро-
кової служби до 1 року, виведено війська з Іраку, проведене суттєве ско-
рочення армії), основними проблемами, як і раніше, залишаються неста-
тутні відносини та низька якість призову. 

«ДІДІВЩИНА» В ФАКТАХ 

«ВІН САМ ВИННИЙ»... 

Вітчизна... Її захист – почесний обов’язок кожного громадянина! Це – 
з одного боку... 

З іншого, на виправдання слова «почесний», Закон «Про соціальний 
і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» визначає забо-
рону на обмеження конституційних прав і свобод захисників землі украї-
нської. Згідно з Конституцією, життя і здоров’я, честь і гідність, недотор-
канність і безпека людини визнаються найвищою соціальною цінністю. 
А головним обов’язком держави є утвердження та забезпечення цих прав 
і свобод. На жаль, держава не завжди спроможна захистити «найвищу 
соціальну цінність» – життя. Тому Законом передбачена державна турбо-
та про сім’ї та батьків військовослужбовців, які загинули або померли під 
час проходження військової служби. 

Багато законів... Багато чого передбачено... Інше питання – чи змо-
жуть батьки довести державі, що винуватиця загибелі їхніх дітей є саме 
вона – держава??! Навіть, у складних випадках, коли начебто вчиняється 
самогубство.  

Невже діти йшли в армію саме задля того, щоб звести рахунки з 
життям? 
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Відповіді на ці та інші злободенні питання першими в Україні вирі-
шили домогтися від держави фахівці громадського об’єднання «Харків-
ська правозахисна група. 

«Як виявилося на реальних прикладах з життя, – ділиться своїми дум-
ками про непросту проблему завідуюча громадською приймальнею «Хар-
ківської правозахисної групи» Людмила Клочко, – не всі батьки, що втра-
тили своїх дітей при проходженні служби в армії, захищені. Як, наприклад, 
бути в спірних випадках, коли під самогубством, уникаючи відповідаль-
ності, приховують вбивства – трапляються і такі драматичні історії? Як-
що спробувати зрозуміти проблему у самому корінні, то дійдеш висновку – 
самогубств у армії в принципі не повинно бути. Адже в армію для проход-
ження військової служби мають призиватися здорові молоді люди. Отож, 
закликаю батьків: якщо ви знаєте, що ваша дитина йде до армії хворою, 
ви не повинні мовчати... Ви повинні негайно написати заяву у військкомат. 
Якщо ж сина призвали до армії хворим – теж не мовчіть! Добивайтеся, 
щоб хлопця лікували і вирішили питання про звільнення». 

Неякісна робота призовних комісій призводять до того, що в армію 
потрапляють юнаки з психічними захворюваннями. Як правило, вони 
стають жертвами так званої «дідівщини». Над ними сміються, знущають-
ся, їх б’ють... А вони – тікають з військових частин подалі від кривдни-
ків... Нерідко, задумують лихе і здійснюють його – кінчають життя само-
губством... А самогубців держава не визнає, і їхні батьки позбавляються 
усіх, передбачених законами, пільг та прав на соціальний захист». 

Дивна річ, якщо людина служить в армії, знаходиться у військовій 
частині безвідлучно, вона – не виконує службових обов’язків? Тобто, 
державі вигідно розділяти: нічого не трапляється – виконує обов’язки, а 
коли щось трапилося – вона тут ні до чого, мовляв, він сам у всьому ви-
нуватий... І опускає від прямого батьківського погляду очі... 

«МРІЯВ СТАТИ МЕДИКОМ» 

Людмила Олексіївна Бикова втратила сина у 1990 році. Сергій мріяв 
присвятити життя армії, скласти іспити до військової медичної академії. 
Минув рік і сім місяців. І раптом – похоронка!! Самогубство! Як казали 
командири, хлопець себе застрелив. Вбита горем мати 13 років не могла 
зрозуміти, як же так, що сталося: 

– Сергій будував плани на майбутнє, мріяв знайти кохану, одружи-
тися, народити діточок... Тринадцять років знадобилося Людмилі Олексіївні 
для того, щоб піднестися духом, встановити свою істину і допомагати іншим 
батькам відшукати справедливість. 
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«Розпочала зі своєї справи, – розповідає помічник голови Харківсь-
кого обласного «Союзу солдатських матерів» Людмила Бикова, – затребу-
вала її з міста, де загинув мій син. Коли нам тоді повідомили, що він за-
стрелився, я одразу заявила, що трапилося щось надзвичайне, що психіка 
хлопця просто не могла того витримати... Переконалася в цьому через 
13 років, подивившись на документи... Зараз доказати, що він був вбитий 
непросто, але те, що нелюдки робили з хлопцем до трагічного випадку, 
просто вражає… У зв’язку з цим і вирішила спеціально поставити питан-
ня про самогубства в армії». 

ЗАМІСТЬ СИНА – ПОСВІДЧЕННЯ 

Так, на жаль, самогубства мають місце. Але які спонукальні причини 
лежать в їх основі? Просто так – без причини – драми не розігруються... 
За ними жорстокість, нелюдське поводження тощо. 

Нині батькам видають різного типу посвідчення: в одному випадку, 
коли держава ніяк не може відмовитися від того, що вона причетна до за-
гибелі хлопця, видається посвідчення серії «Г», а якщо причиною смерті 
є самогубство – видається посвідчення серії «АС «. Як назвати це зну-
щання? До речі, з ним, як розповідають люди, і з транспорту виштовхують, 
і з комунальниками виникають непорозуміння... 

«Для того, щоб звернути увагу посадовців, – ділиться координатор 
проекту Майя Крюкова, – ми почали складати списки по районах. Потім 
у відповідну службу кожного району ми направили ці списки для того, 
щоби там розуміли: у них в районі є така категорія людей і що посадовці 
повинні з нею щось робити. І результати проведеної роботи приносять 
свої маленькі позитивні наслідки. 

Тобто, потрібно хоч чимось покращити стан батьків, які втратили 
дитину. Держава призиває в армію наших синів – вона й повинна нести 
відповідальність за наслідки проходження служби. А ми, зі свого боку, 
вимагаємо дотримання однієї умови: якщо хлопець не здійснив злочину – 
сім’я у будь-якому випадку повинна отримати якусь компенсацію»… 

Згідно з положеннями статті № 15 Закону «Про соціальний та право-
вий захист військовослужбовців та членів їх сімей», родини, які втратили 
дітей під час проходження ними військової строкової служби, мають пра-
во на безоплатне отримання у власність житлового приміщення, яке вони 
займають у будинках державного житлового фонду, а при потребі їм на-
даються квартири у першочерговому порядку. 

Вони мають право оплачувати житлову площу та комунальні послуги 
в розмірі 50 відсотків, безкоштовно користуватися громадським транспор-
том, отримувати грошові надбавки до пенсії тощо. 
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Розподілення на зазначені категорії вважаємо неприпустимим: хлоп-
ці не на прогулянку в армію йшли, вони весь час проводять на території 
частини – всі 24 години, які зазначені у службовому розпорядку і які роз-
писані по кожній хвилині. 

Неважливо, чим займаються солдати: несуть службу чи відпочива-
ють – вони в армії, будь-якої миті готові виконувати розпорядження коман-
дування... 

ПОТРІБНІ ЗМІНИ! 

І хоча фахівцям «Харківської правозахисної групи» та «Спілки сол-
датських матерів» вдалося допомогти багатьом батькам, чиї діти не повер-
нулися з армії, обміняти посвідчення про самогубство їхніх синів, вони 
зіштовхнулися з іншою проблемою: в державі нема закону, який би визна-
чав статус такої категорії людей. На них розповсюджуються дії іншого За-
кону – «Про соціальний захист ветеранів війни». Але під час формування 
бюджету держава чомусь забуває про осіб, на яких розповсюджується за-
кон. Посадовці ж органів місцевого самоврядування, як правило, розводять 
руками, посилаючись на відсутність асигнувань з державного бюджету. 

Отже, чому стаються трагічні випадки? Чи не тому, що має місце 
формалізм і безвідповідальність членів призовної комісії, того ж таки ліка-
ря, який організовує роботу медичного персоналу щодо медичного огля-
ду призовників? Хто досліджував таку проблему? Між тим, нерідко саме 
ці чинники і лежать в основі трагічних випадків, про які ми говоримо. 
Але мало того, що батьки страждають від втрати сина, їм ще відмовляють 
в належних пільгах. 

Дійсно, якщо судити по справедливому – армія, її керівництво повинні 
відповідати за все, що відбувається з нашими молодими співвітчизниками, 
які, до того ж, виконують військовий обов’язок далеко не в ідеальних умо-
вах. З одного боку, організація проходження військової служби залишає 
бажати кращого, з іншого, красномовними є численні приклади недолугого 
управління на всіх рівнях в цілому. Згадайте трагедію на літовищі у Льво-
ві, влучання реактивних снарядів у жилий будинок в Броварах, підбиття 
пасажирського літака над Чорним морем, «бомбардування» населених 
пунктів Запорізької області зі складів у селі Богданівка... 

Реформування, на яке покладається військове керівництво і про яке 
ведуться розмови останнім часом, однозначно не вирішить тих болючих 
життєвих проблем, про які сьогодні йшлося. Без найменшого сумніву – 
потрібен і контроль з боку громадськості, і активне втручання в ситуацію, 
що відбувається в армії. Інакше збройні сили не зазнають докорінних змін, 
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а батьки продовжуватимуть страждати, оплачуючи чиїсь недолугі рішення 
чи бездіяльність кров’ю та життям своїх синів... 

Завершуємо публікацію статей із правового бестселеру «Право може 
перемогти: історії успіху громадських захисників», видану Фондом Регіо-
нальних Ініціатив за матеріалами минулорічних поїздок по Україні. Цього 
разу в матеріалі з Харкова піднімається дуже невесела, але, на превеликий 
жаль, актуальна тема – нові трагічні події, що сталися в результаті вибуху 
9 січня 2005 року біля міста Ес-Сувейра в Республіці Ірак, в результаті 
яких загинули 8 українських миротворців, дають новий поштовх до роз-
думів, у тому числі, і щодо непростих питань соціального захисту членів 
сімей військовослужбовців. 

(«Громадський захисник», №2, січень 2005.) 

ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ХАРКІВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ ПОЧАЛА 
БОРОТИСЯ З НЕСТАТУТНИМИ ВІДНОСИНАМИ – ЦЕ ОЗНАКА ЧАСУ 

Інна Сухорукова 

За повідомленням помічника військового прокурора Харківського 
гарнізону, старшого лейтенанта юстиції С. Трубчанінова, працівниками 
військової прокуратури Харківського гарнізону постійно протягом 2005 
року вживалися заходи щодо профілактики нестатутних взаємовідносин 
між військовослужбовцями строкової служби. 

С цією метою постійно проводяться виступи перед особовим складом 
військовослужбовців та індивідуальні співбесіди. Як наслідок – протягом 
першого півріччя 2005 року не було зафіксовано фактів нестатутних взаємо-
відносин. 

Але, не зважаючи на проведену у цій сфері роботу, в липні 2005 року, 
в одному із військово-навчальних вузів трапився прикрий випадок. 

8 липня 2005 року близько 14-ї години, в приміщенні кімнати для 
умивання роти, молодший сержант Коваленко А.Ю., мовби виконуючи 
службові дії, перевищуючи владу, застосував фізичне насильство до під-
леглого йому військовослужбовця рядового Білоусова С.В., що виразилось 
в нанесені йому двох сильних ударів кулаком у голову, чим спричинив 
йому сильну фізичну біль. 

Продовжуючи такі злочинні дії, 11 липня 2005 року близько 19-ї го-
дини, перебуваючи у спальному приміщенні розташування роти, Ковален-
ко А.Ю. наніс рядовому Білоусову С.В. один сильний удар кулаком пра-
вої руки в спину та в потилицю, при цьому наніс легкі тілесні ушкодження. 
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Крім того, 8 липня 2005 року, близько 22-ї години, знов таки у спаль-
ному приміщенні розташування роти, з тих же мотивів Коваленко А.Ю. 
побив рядового Іванченка П.І. 

10 липня 2005 року, близько 16-ї години, перебуваючи в кімнаті для 
вмивання, у приміщенні казарми, Коваленко А.Ю. з тих же мотивів наніс 
рядовому Левосюку О.О. сильний удар в груди, а 11 липня 2005 року близь-
ко 12-ї години, в тій же казармі, знов наніс йому сильний удар, спричинивши 
потерпілому сильний фізичний біль. 

За наслідками розгляду кримінальної справи, мол. сержант Коваленко 
А.Ю. військовим місцевим судом Харківського гарнізону був засуджений, 
йому було призначено покарання у вигляді арешту строком на 4 місяці, з 
утриманням на гауптвахті. 

Коментар ПЛ.: Наше видання вважає своїм обов’язком співпрацю-
вати з військовою прокуратурою Харківського гарнізону в справі захисту 
військовослужбовців від нестатутних відносин. Бюлетень «Права людини» 
постійно співпрацює з представниками Харківської обласної спілки сол-
датських матерів (ХОССМ), які проводять вже декілька років моніторинг 
порушень прав військовослужбовців і за результатами моніторингу вида-
ли книгу «Моніторинг порушення прав військовослужбовців строкової 
служби». 

Але ХОССМ – недержавна організація. Вона може тільки приверта-
ти увагу до болючих проблем армії. Те, що військова прокуратура, як вид-
но з листа до бюлетеню, почала системно і наполегливо боротися з неста-
тутними відносинами – це ознака часу. Бо ми неодноразово писали, що 
нестатутні відносини – це страшна спадкова соціальна хвороба, яку 
отримала наша армія від радянських часів. 

Нестатутні відносини дуже часто приводять до каліцтва чи загибелі 
військовослужбовців, зламаної психіки юнаків, і вони, повертаючись у 
суспільство, продовжують відтворювати ланцюгову реакцію насильства. 

Безкарність цих спотворених взаємовідносин в армії не давала можли-
вості переломити ситуацію на краще. 

Сьогодні ми бачимо, що з’явилася воля і бажання позбавити армію 
від ганебних проявів насильства. Сподіваємося, що це буде системною і 
довготривалою працею. Зі свого боку, ми беремося оприлюднювати всі 
матеріали, надані нам військовою прокуратурою і звертаємося до своїх 
колег із масових, а не спеціальних правових видань, яким є наш бюлетень, 
висвітлювати цю тему в засобах масової інформації. 

Бо ще раз підкреслюємо: у боротьбі з насильством в армії зацікавлене 
усе суспільство.  

(Права людини, № 22, 1 – 15 серпня 2005) 
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НЫНЕШНЕЕ ПЛЕМЯ БОГАТЫРЕЙ  

Марина Ефанова 

Весна – это время традиционного обновления армии. Призывники 
являются срезом нашего общества, наглядно демонстрирующим физичес-
кое состояние не только армии, но и поколения молодых мужчин в целом. 
Если исходить из заключений медицинских комиссий, будущие защитники 
Отечества здоровьем не очень-то блещут. 

В поле зрения системы подготовки к армии ребята попадают с 15-
летнего возраста: состоянием их здоровья интересуются подростковые 
врачи. Зато до этого момента полным ходом идет процесс накопления 
болезней, до которых нет дела медикам, осматривающим детей в школах 
набегами и кое-как. Не доходят руки и у родителей, пашущих от зари до 
зари и лелеющих надежду, что в переходном возрасте «само рассосется». 
В результате болезнь, загнанная внутрь, предстает во всей красе и уже в 
хронической форме тогда, когда пора собираться в армию.  

Лишь 35-40% ребят признаны абсолютно здоровыми. Их направили 
в элитные войска: пограничные, МВД, специального назначения и другие. 
Увы, остальные призывники – далеко не кровь с молоком, и военной 
медкомиссии приходится исходить уже из степени тяжести имеющейся 
болезни и прогнозировать ее «поведение» в новых армейских условиях. 
Медиков настораживает то, что служить добры молодцы в большинстве 
своем идут уже с букетом болячек. «Заболеваемость среди молодых лю-
дей очень высокая. Если разобраться, то каждый второй-третий имеет за-
болевание, причем зачастую не одно», – говорит начальник медицинского 
отделения второго отдела Харьковского областного военного комиссариата 
подполковник медслужбы Алексей Мирошниченко. – «Самые распрост-
раненные болезни призывников – вегето-сосудистая дистония, заболевания 
желудочно-кишечного тракта, плоскостопие, сколиозы и многие другие». 
Около 60% призывников имеют заболевания с так называемой четвертой 
степенью ограничения к службе в армии. Такие ребята считаются пригод-
ными к армейской службе – они направляются в авиацию, мотострелковые 
войска. Им подыскивают щадящие условия в разных родах войск.  

К сожалению, «армия забракованных» многочисленнее, чем армия 
новобранцев: по области весной в армию призвали 1759 человек, негодны-
ми к военной службе признаны 2049 человек. Более полутысячи призыв-
ников получили отсрочку на лечение, – их потом будут еще раз освидете-
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льствовать. Кто-то будет признан годным, а кого-то в армию не возьмут: 
это зависит от того, наступит ли выздоровление. Выявлены у ребят и по-
граничные заболевания, по поводу которых у врачей возникли сомнения 
в целесообразности призыва в армию. Такие ребята вводятся в резерв. Их 
сейчас немного – 50 человек, но военные медики ждут изменений в при-
казе, когда эта категория будет все-таки признана негодной к службе. 
Этой весной полностью негодными к службе с последующим снятием с 
воинского учета были признаны 80 человек: их заболевания входят в не-
большой список абсолютно несовместимых с армейской нагрузкой. Между 
прочим, раньше сельские парни были гораздо здоровее городских: сказы-
вался и достаток, и нормальное питание. «Сейчас разницы нет, – сетует 
Алексей Максимович. – Уровень заболеваемости сельских и городских ре-
бят примерно одинаков». Но если учесть, что и городские здоровее за по-
следнее время не стали – невеселая картина вырисовывается.  

Бывает, что не выявленный подростковыми врачами недуг впервые 
диагностируется тогда, когда пора уже и «вещички укладывать». Кстати, 
по словам Алексея Максимовича, бывает и так, что парень пытается утаить 
свою болезнь, энурез например, потому что хочет служить, почувствовать 
себя настоящим мужчиной. Иногда хворь удается скрыть на предыдущих 
обследованиях, но она, как правило, всплывает уже на последнем этапе 
медицинского освидетельствования. Окончательно призывников осматри-
вают за день до отправки в армию, на всякий пожарный случай, и если 
что-то обнаруживают – направляют на лечение. Хотя есть, конечно, инфек-
ционные болезни с длительным скрытым периодом – туберкулез, вирус-
ный гепатит, венерические болезни, – практически невозможно определить 
на этапе отправки, зато они могут проявить себя уже в воинской части.  

Особый момент – первые три месяца службы. Этот период считается 
адаптационным, в это время и болезни, которые в доармейской жизни 
практически ничем не выдавали себя, и ошибки всех вместе взятых вра-
чей могут выползти на свет божий. Армия – это другая жизнь, другой по-
рядок, другие отношения. В эти месяцы происходит «ломка», которая 
чревата и всевозможными обострениями недугов, и психологическими 
срывами. «Но это не обязательно, – уверен Алексей Мирошниченко. – 
Это зависит от настроя самого человека. Настроился нормально – болеть 
не будет, а у тех, кто идет с неохотой – как правило, и обостряется болезнь. 
Армия – это школа мужества. Ребята приходят из армии людьми, которые 
по-другому смотрят на жизнь. А скептики всегда найдутся, и в армии – 
как и везде». 

(«Вечерний Харьков», № 64, 13.06.2005) 
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ПСИХИ И ДИСТРОФИКИ В УКРАИНСКОЙ АРМИИ 

Лариса Холманская 

Осенний призыв 2005 года носил достаточно грязный характер и от-
личался от предыдущих невиданным количеством обращений и жалоб. 
Такой вывод сделали гражданские лица – члены Харьковского областного 
союза солдатских матерей (ХОССМ). За одиннадцать лет существования 
организации они не видели ничего подобного. 

Мониторингом качества призыва занимаются независимые общест-
венные организации, так что никто не может упрекнуть их в заангажиро-
ванности или робости перед государственными органами и военными. 
«Солдатские матери» признают, что итоги исследования стали для них 
самих неприятной неожиданностью.  

В течение пяти лет активисты ХОССМ проводили мониторинг каче-
ства призыва, основываясь на ответах командиров войсковых частей, в 
которых проходят службу призывники Харькова и области. Из многих 
частей были получены не только ответы на анкеты, но и письма команди-
ров и их заместителей по воспитательной работе. Это понятно – брак при 
призыве влияет на состояние личного состава части и темным пятном 
ложится на погоны командиров. Жалобы и предложения офицеров были 
проанализированы и систематизированы. А итоги мониторинга были озву-
чены на состоявшемся в среду «круглом столе».  

НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ?  

В Министерстве охраны здоровья Украины «солдатские матери» уз-
нали страшную статистику: с каждым годом в стране происходит увеличе-
ние различных патологий среди призывников (1986 год – 252 заболева-
ния на тысячу осмотренных, 1997 год – 1215, 2003 год – 1426). В Харьков-
ской области – 1231 заболеваний на тысячу осмотренных. Таким образом, 
практически каждый юноша призывного возраста имеет одно или несколько 
заболеваний.  

Подтверждают это и военные. В ответ на обращение матерей Депар-
тамент по вопросам охраны здоровья Минобороны Украины сообщил, что 
во время приписки в призывных пунктах выясняется, что треть 17-летних 
допризывников нуждается в лечении. Комплектование Вооруженных Сил 
Украины здоровым, физически сильным молодым пополнением становится 
проблематичным.  
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Страдают молодые бойцы язвенной болезнью желудка и 12-перстной 
кишки, поражениями опорно-двигательного аппарата. Но чаще всего, под-
черкивает сопредседатель ХОССМ Мария Шуталева, у новобранцев выя-
вляются психические заболевания (1,4% из 6866 обследованных по ответам 
из в/ч) и болезни желудочно-кишечного тракта (0,9%).  

По халатности врачей призывных комиссий в армию попадают юноши, 
склонные к суициду. Командир в/ч А1352 (призыв – осень 2004 г.) обра-
щает внимание Союза солдатских матерей на то, что из 45 прибывших 
харьковчан 12 (то есть 26,6%) требуют особого внимания офицеров час-
ти. В другой части – №3005 – двум харьковчанам командиры вообще 
определили «службу без оружия». Зачем, удивляются члены ХОССМ, 
этих ребят вообще призывали в Вооруженные Силы страны?  

«Нас удивляет, – в один голос говорят солдатские матери, – как при-
нимают психиатры некоторых райвоенкоматов. Их осмотр начинается и 
заканчивается одной фразой: «Покажи руки». По их мнению, если юноша 
не потребляет наркотические вещества и не режет себе вены – он годен к 
военной службе. А если он жалуется на головные боли, невропатолог 
отвечает: «У всех голова болит».  

Женщины отмечают проблему психиатрического обследования при-
зывников, проживающих в области. Единственное учреждение – област-
ная психбольница – находится на границе с Россией, в поселке Стрелечье 
Харьковского района. Родители из отдаленных районов отказываются ос-
тавлять там детей на обследование, так как не имеют средств на проезд, 
посещение и содержание юношей в стационаре. ХОССМ неоднократно 
обращался в Облздрав и к начальнику Харьковского гарнизона с предло-
жением обследовать призывников из районов в специальном «подростко-
вом» отделении Харьковской областной клинической психиатрической 
больницы №3 (старое название – 15-я больница). Это учреждение, по 
словам членов ХОССМ, не имело ни одного «прокола» – возвращения 
военнослужащего, комиссованного из армии из-за психзаболевания. 

ЖЕЛТУШНЫЕ ДИСТРОФИКИ  

Любопытные данные содержатся в мониторинге ХОССМ по поводу 
еще одной страшной болезни – болезни Боткина – гепатита, или в прос-
торечии желтухи. Начальник Главного военно-медицинского управления 
Минобороны Украины в сентябре 2003 года сообщил харьковским мате-
рям: «В последние три года значительно повысилось количество военно-
служащих срочной службы, уволенных по поводу хронического гепатита 
В и С (1999 год – 52 человека, 2002 год – 257). Значительная часть воен-
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нослужащих (43,6%) была больна хроническим вирусным гепатитом В 
или С до призыва (!) на срочную военную службу. Медицинская служба 
Вооруженных Сил неоднократно обращалась в Министерство охраны здо-
ровья Украины с просьбой… об обязательном обследовании призывников 
на СПИД и маркеры гепатитов В и С. Но из МОЗ сообщили, что исполне-
ние этих мероприятий находится в компетенции местных государственных 
администраций и должно совершаться за счет местных бюджетов».  

Пораженные этой жуткой статистикой, члены ХОССМ обратились в 
Харьковское областное управление охраны здоровья. И получили ответ, 
что «носительство» не есть болезнь и что обследование призывников на 
гепатит проводить невозможно, так как реактивы на «носительство» этих 
вирусов очень дороги. А такие деньги бюджетом не предусмотрены. Сол-
датские матери посетили госпиталь Харьковского гарнизона и выяснили, 
что из 41 военнослужащего, которые лечились в то время в госпитале, 23 
юноши были комиссованы с диагнозом «хронический вирусный гепатит».  

Еще одна тема, всплывшая в ходе пятилетнего мониторинга харьковс-
ких матерей, – наличие в армии дистрофиков. Командир одной из воинских 
частей (призыв – весна 2000 года) пишет, что 27 человек из 260 прибыв-
ших в часть харьковчан имеют значительный дефицит веса тела – более 
15 кг. При этом члены ХОССМ отмечают, что они не согласны с расхожим 
мнением, что в армии «хлопцы возмужают». Армия – это не санаторий. 
Они считают, что Харьковская облгосадминистрация и Харьковской гор-
совет могли бы найти средства для того, чтобы 50 ребят прошли курс ме-
дицинского обследования, лечения и реабилитации в условиях санаториев, 
«чтобы не позорить город и область, направляя в армию дистрофиков». 
Кроме того, считают матери, недостаточный вес бывает проявлением забо-
левания, которое можно выявить только при тщательном обследовании. 
Больные юноши, как правило, являются детьми из малообеспеченных семей. 
И именно они составляют большую часть наших Вооруженных Сил.  

ПУСТИТЕ СЛУЖИТЬ!  

Как ни странно, среди призывников харьковские матери обнаружили 
ребят, которые всеми правдами и неправдами стремятся служить в армии 
даже при наличии хронических заболеваний. То ли мамкина каша хуже 
солдатской, то ли парень подружился с романтикой, но такое случается 
достаточно часто. По словам членов ХОССМ, сотрудники военкоматов 
убеждают ребят, что в случае признания юноши непригодным к службе в 
армии с соответствующей отметкой в военном билете он в дальнейшем 
не сможет работать в государственных учреждениях и силовых структурах. 
ХОССМ считает такую «агитацию» прямым нарушением прав человека.  



ПРАВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ  

 207 

СКОЛЬКО СТОЯТ ПРИЗЫВНИКИ?  

Члены ХОССМ обратились в гражданские медучреждения и райвое-
нкоматы с вопросом, какие суммы выделяются для проведения обследова-
ния призывников.  

Оказалось, что, например, Первомайская центральная районная больни-
ца расходует на обследование одного призывника (допризывника) 38-58 грн. 
«В условиях чрезвычайно жесткого бюджета и недофинансирования, – 
сообщает общественникам главный врач Первомайского района, – это 
дается непросто, в ущерб остальным категориям населения». А вот сметой 
Барвенковской райгосадминистрации за 2003 год выделение средств для 
обследования призывников не было предусмотрено вовсе. Все обследова-
ния проводились на собственные средства призывников и их родителей.  

Кстати, о ценах. Харьковская городская клиническая больница № 26 
в марте прошлого года расписала суммы, необходимые для проведе-
ния исследований. Клинический анализ крови одного призывника стоил 
0,23 грн., мочи – 1,80 грн., флюорография – 1,74 грн., рентгенограмма ор-
ганов и систем – 1,69 грн. Теперь умножьте сумму на 2657 (столько было 
подростков) – и получите кругленькую сумму в 18997,55 грн.  

ДИАГНОЗ  

ХОССМ пришел к выводу, что действующая система призыва в армию, 
а именно проведение медицинских экспертиз, не отвечает требованиям 
времени. Ответственность за качество призыва должна нести одна струк-
тура – медицинская. Следует ввести административную ответственность 
врачей призывных медкомиссий за призыв больных юношей. ХОССМ 
настаивает на законодательном введении в состав комиссий медработни-
ков – представителей тех войсковых частей, куда направляются призывни-
ки для прохождения службы.  

По каждому призывнику комиссия должна иметь обоснованную схему 
обследования, по которой видно, на что именно расходуются деньги. В слу-
чае жалоб юношей производить развернутую биохимию, УЗИ и другие ис-
следования. Из-за роста эпидемии СПИДа и гепатитов А, В и С проводить 
обязательную проверку всех призывников на эти болезни.  

Тех призывников, которые высказывают явное желание служить, об-
следовать более тщательно. Предупреждать юношей и их родителей об 
ответственности за сокрытие каких-либо болезней, медицинских докумен-
тов, обследований. Ввести особую ответственность для членов призывных 
комиссий, которые признали пригодными ребят, возвращенных домой в 
первые три месяца службы из-за болезней.  
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Харьковские матери считают, что необходимо инициировать закон о 
ежемесячной выплате сумм за частичную или полную утрату трудоспособ-
ности из-за травмы или заболевания, связанного с прохождением военной 
службы. Если бы государство было вынуждено платить значительную сум-
му компенсации за жизнь военнослужащего, то больше бы заботилось о 
сохранении его жизни, ибо «сейчас жизнь военнослужащего практически 
ничего не стоит».  

Армия продолжает быть заложницей нищей украинской медицины – 
делают вывод харьковские матери из ХОССМ. Реформирование армии 
надо начинать с призыва.  

РЕЗЮМЕ 

Как удалось выяснить членам этой общественной организации, бу-
дущий весенний призыв обещает быть неурожайным. А значит, этой осенью 
военкоматы пытались восполнить количество «озимого поколения» в ущерб 
качеству, штампуя клеймо «годен» даже на ярко выраженных дистрофиках.  

(«Вечерний Харьков», № 126, 11.11.2005) 

У зв’язку з проведенням моніторингу стану справ із правами війсь-
ковослужбовців та призовників, Харківська обласна спілка солдатських 
матерів зверталася до Голови обласної комісії у справах альтернативної 
(невійськової) служби – заступника голови Харківської обласної держав-
ної адміністрації Третецького В.П. із проханням надати інформацію щодо 
ситуації з проходженням альтернативної служби мешканцями Харкова і 
Харківської області.  

 
Від Головного управління праці та соціального захисту населення 

ХОДА було отримано відповідь за підписом Начальника головного управ-
ління, заступника голови комісії у справах альтернативної (невійськової) 
служби І.М. Балути: 

На Ваш запит від 17.03.2006р. № 19/06 до голови обласної комісії у 
справах альтернативної (невійськової) служби В.П. Третецького надаються 
дані про проходження альтернативної (невійськової) служби мешканцями 
м. Харкова і Харківської області а саме: 

– кількість громадян, які подали заяву про направлення на альтерна-
тивну (невійськову) службу на початок 2003-2006 років; 

– кількість громадян, які проходять альтернативну (невійськову) 
службу, за видами діяльності та за належністю до релігійних організацій 
станом на 1.01.2006 року; 
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– чисельність громадян, які проходять альтернативну (невійськову) 
службу по районах області на початок 2003-2006 років. 

Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації 
від 27.04.2000р. № 385 «Про створення районних (міських) комісій у 
справах альтернативної (невійськової) служби» у всіх районах і містах 
області створені і діють відповідні комісії, які здійснюють направлен-
ня громадян на службу, контроль за її проходженням та рівнем оплати 
праці на ній… В територіальних комісіях зберігаються особисті спра-
ви громадян, які проходять або проходили альтернативну (невійськову) 
службу. 

Факти дострокового розірвання договору, самовільного припинення 
альтернативиками виконання службових обов’язків, а також відмови від 
проходження альтернативної служби за станом здоров’я відсутні. 

За 2003-2006 роки бажання перейти на строкову військову службу 
виявив один чоловік, Р.М.Малєєв, що проходив альтернативну службу в 
Київському районі. Його заяву про дострокове припинення альтернативної 
служби було задоволено. 

У додатках до містилась така інформація: 

Кількість громадян, які подали заяву про направлення 
на альтернативну (невійськову) службу за 2003-2005 роки 

 Кількість осіб, які подали заяву станом на: 
A 1.01.03 1.01.04 1.01.05 1.01.06 

Чисельність громадян, 
які подали заяву про направ-
лення на альтернативну 
(невійськову) службу 

32 27 25 10 

у тому числі:     
– направлено на альтерна-
тивну (невійськову) службу  30 26 25 9 

– відмовлено в направлені 
на альтернативну (невійсь-
кову) службу 

2 1 – 1 

у тому числі за причинами:     
– несвоєчасне подання заяви 2 1 – 1 
– відсутність підтвердження 
істинності релігійних пере-
конань  

– – – – 

– неявка без поважних при-
чин на засідання комісії – – – – 
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Кількість громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу 
в Харківській області, за видами діяльності станом на 01.01.2006 року 

Всього, осіб 44 
у тому числі за видами діяльності:  
– сільське господарство, мисливство та лісове господарство 6 
– обробна промисловість 2 
– будівництво 19 
– охорона здоров’я – соціальна допомога 8 4 
– колективні, громадські та особисті послуги 5 

Кількість громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу 
в Харківській області, за належністю до релігійних організацій, 

віровчення яких не допускає користування зброєю 
Чисельність громадян, які проходять службу, всього 44 
в т.ч. – Євангельські християни-баптисти 5 
– Свідки Єгови 21 
– Християни віри євангельської та церкви, прирівняні 
до них згідно із зареєстрованими статутами 

10 

– Християни євангельської віри 8 
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ВИСНОВКИ  ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Підсумовуючи, можна дійти висновку, що ситуація із дотриманням 
прав людини у Харківській області в 2005 році дещо поліпшилася. Воче-
видь, що послабився адміністративний тиск з боку органів державної влади, 
припинилося використання правоохоронних органів в якості інструментів 
політичної боротьби, суттєво поліпшився стан зі свободою слова (особливо, 
якщо порівнювати з ситуацією 2004 року, коли під час президентських пере-
гонів засоби масової інформації зазнавали значних утисків з боку тодішньої 
влади). Однак, ці позитивні зрушення ще не набули ознак сталого характеру 
та незворотного процесу. 

Конституція незалежної України закріплює всі демократичні права 
та свободи людини, однак, на жаль, на сьогоднішній день ще не створені 
чіткі механізми для їх дієвої реалізації. 

Для того, щоб стан справ із дотриманням прав людини на Харківщині 
наблизився до європейських стандартів у цій царині, необхідно: 

1. Запровадити ефективний механізм громадського контролю за реалі-
зацією прав людини та основних свобод у Харківській області. Залучити 
до цього процесу фахових спеціалістів з наукових установ та НПО. 

2. Для покращення доступу до правосуддя створити при місцевих 
судах інформаційні центри, що надаватимуть консультації з питань судового 
процесу, поширюватимуть інформацію про організацію та діяльність судів. 

3. Організувати діяльність місцевих державних адміністрацій та ор-
ганів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та установ кри-
мінально-виконавчої системи, судів та прокуратури, інших державних уста-
нов та організацій в інформаційній сфері у відповідності з європейськими 
та конституційними нормами доступу до інформації. Провести відповідне 
навчання чиновників Харківської області. 

4. Дослідити ефективність активного та пасивного доступу до інфор-
мації на обласному рівні. Представникам правозахисних організацій та ЗМІ 
активніше оскаржувати у судовому порядку бездіяльність посадовців та не-
правомірні відмови у наданні інформації. 
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5. Реформувати комунальні ЗМІ Харківської області, змінивши їх сис-
тему управління та фінансування, позбавити їх надмірної опіки з боку міс-
цевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування.  

6. Провести швидке та прозоре розслідування всіх випадків насильства 
проти журналістів та перешкоджання журналістській діяльності, що сталися 
на Харківщині останнім часом. 

7. Скасувати самочинні та незаконні положення про порядок прове-
дення мирних зборів та використання «малих архітектурних форм», прийня-
ті місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самовря-
дування. 

8. Місцевим органам влади усунути дискримінаційні норми з прий-
нятих ними документів, що встановлюють непередбачені законом обме-
ження права на свободу віросповідання при проведенні мирних зборів, 
оренди приміщень, виділенні земельних ділянок та поверненні культових 
споруд. 

9. Зробити прозорим механізм надання та використання державних 
коштів та коштів органів місцевого самоврядування, що спрямовуються 
об’єднанням громадян. 

10. Посилити систему заходів, спрямованих на організацію дієвої 
співпраці органів державної влади та місцевого самоврядування з об’єднан-
нями громадян на місцевому рівні. 

11. Запровадити механізми залучення громадян до участі у прийнятті 
рішень, що стосуються довкілля на місцевому рівні. 

12. Представникам правозахисних організацій оскаржити у судовому 
порядку певні місцеві нормативні акти, що порушують права та законні 
інтереси громадян України, та домогтися їх скасування.  



ДОДАТОК  

 213 

ДОДАТОК 

У Додатку узагальнюються відповіді на надіслані інформаційні запи-
ти та аналізується практика роботи місцевих органів влади та самоврядуван-
ня з запитами та зверненнями громадян. 

За підсумками аналізу відповідей на інформаційні запити можна зро-
бити висновок, що громадяни не звертаються до місцевих органів влади з 
інформаційними запитами. Це може свідчити про те, що громадянам 
важко самим розібратися з офіційними документами, немає такої практики 
і навичок, а може і те, що громадяни не знають про своє право отримати 
будь-який офіційний документ для вирішення якихось своїх справ. В усяко-
му разі тільки Коломацька РДА повідомила про приблизні цифри таких за-
питів в останні три роки, які і були задоволені. Харківська обласна адмініст-
рація підтвердила, що до неї поступали такі запити, але окремої статистики 
стосовно інформаційних запитів не ведеться, а тому і цифри назвати не 
можна. 

В усіх установах розглядом запитів займаються загальні відділи, які 
доручають їх виконання відповідним за тематикою управлінням. Керуються 
при цьому законами «Про звернення громадян», «Про інформацію» та Ін-
струкцією Кабміну з діловодства за зверненнями громадян в органах дер-
жавної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підпри-
ємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності, в засобах 
масової інформації. 

Що стосується другого боку відкритості державних установ, то, 
хоча всі районні державні адміністрації (принаймні ті, що нам відпо-
віли) відзначають, що доступ до всіх офіційних заходів як журналістів, 
так і громадян є вільним, але прес-конференції у більшості з них прово-
дяться у разі необхідності. Коломацька РДА проводить прес-конференції 
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1 раз в квартал, а Шевченківська РДА – 3 рази на рік. Борівська РДА їх 
взагалі не проводила і тільки у 2005 р. почала розробляти положення про 
прес-центр. Харківська обласна адміністрація проводить прес-конфе-
ренції щотижня і розміщує інформацію на дуже інформативному своє-
му веб-сайті. 

Порядок акредитації журналістів при райдержадміністраціях до-
волі невизначений, принаймні ними самими. Тому Балаклійська РДА 
зазначає, що цей порядок загально прийнятий, Кегичівська РДА керу-
ється законом «Про друковані засоби масової інформації», а Красно-
кутська – законом «Про порядок висвітлення діяльності органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 
масової інформації», Красноградська РДА надає дозвіл, також і голова 
Шевченківської РДА надає такий дозвіл за проханням ЗМІ. Лозівська 
РДА тільки розробляє порядок акредитації журналістів. А в Чугуєві 
всі журналісти вважаються акредитованими при райдержадміністрації. 
Такий різнобій у вирішенні питання акредитації може привести до не-
порозумінь і небажаних наслідків, хоча ні одна установа не повідоми-
ла про випадки недопущення журналістів на офіційні заходи. Тому 
слід би було уніфікувати цю процедуру. Харківська обласна держад-
міністрація повідомила, що згідно із ст. 3 Закону «Про порядок висві-
тлення діяльності органів державної влади та місцевого самовряду-
вання в Україні засобами масової інформації», керівник ЗМІ надає у 
відділ з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю апарату 
адміністрації заповнений бланк акредитації. Після цього відповідне 
ЗМІ вважається акредитованим при облдержадміністрації, а його жур-
налісти, оператори і фотокореспонденти мають право при пред’явлен-
ні тимчасової перепустки та службового посвідчення, вільно проходи-
ти на будь-які заходи. Що стосується громадськості, порядок доступу 
громадян на заходи облдержадміністрації визначається управлінням з 
питань внутрішньої політики, яке опікується партіями та громадськими 
організаціями, про що треба запитувати окремо саме це управління, в 
тому числі і стосовно окремих громадян. 

В цілому за відповідями РДА вимальовується доволі спокійне і від-
крите інформаційне життя на Харківщині. 

Але все ж-таки 16 установ або зовсім не відповіли, або відмовили у 
наданні інформації, що свідчить, перш за все, про небажання чиновників 
до відкритості. 
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МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ 

РДА Дата 
запиту 

Дата 
відповіді 

Відмова 
та її підстави 

Надані 
дані 

Примітки 

Балаклея 29.09.05 21.10.05  +  
Барвінкове 

29.09.05 26.10.05 
Вимагають за-
пит на фірмо-
вому бланку 

  

Близнюки 29.09.05 –    
Богодухів 29.09.05 06.10.05 Немає підпису   
Борова 

29.09.05 27.10.05  + 
19.10.05 
повідом-
лення 

Великий Бурлук 29.09.05 –    
Вовчанськ 29.09.05 –    
Дворічанськ 

29.09.05 22.11.05 
Це не запит, 
нема посвід-
чення, підпису 

  

Дергачі 29.09.05 08.11.05  + Неповна 
Зачепилівка 29.09.05 –    
Зміїв 29.09.05 03.10.05 Немає підпису 

і дати   

Золочів 29.09.05 –    
Ізюм 29.09.05 05.10.05 Це не інформа-

ційний запит   

Кегічівка 29.09.05 24.10.05  +  
Коломак 29.09.05 06.10.05  +  
Красноград 29.09.05 26.10.05  + Неповна 
Краснокутськ 29.09.05 02.11.05  +  
Куп’янськ 

29.09.05 13.10.05 
Немає підпису, 
запит надають 

про себе 
 Ст.9 закону 

«Про інф.» 

Лозова 29.09.05 25.10.05  +  
Нова Водолаза 29.09.05 –    
Первомайський 

29.09.05 31.10.05 Не зрозуміли 
запитання  

Просять 
контакт. 
тел. 

Печеніги 29.09.05 –    
Сахновщина 29.09.05 –    
Харківський р-н 29.09.05 15.10.05 Запрошують 

до себе  Подивитися 
на місці 

Чугуїв 29.09.05 07.10.05  +  
Шевченкове 29.09.05 13.10.05  +  
Харківська 
обласна ДА 29.09.05 05.11.05  + 

Раніше 
дзвонили, 
щоб поче-

кали 
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Не відповіли – 8 
Відмовили – 8, з них 3 – умовно мають рацію 
Відповіли – 11 
Всього – 27 
 
Були направлені повторні запити до тих райдержадміністрацій 

(РДА), які не відповіли зовсім, або відмовили в наданні інформації. В мі-
сячний термін ми отримали 13 відповідей на 16 повторних запитів. Не 
відповіли і на повторний запит Харківська, Первомайська та Золочівсь-
ка РДА. Ізюмська РДА у десятиденний строк повідомила, що в її функ-
ції не входить надання такої інформації, але, зважаючи на важливість 
запитань та прагнення до відкритості, пообіцяли надати інформацію у 
місячний термін. 5 РДА (Барвінківська, Близнюківська, Богодухівська, 
Виликобурлуцька, Печенізька) надали запитувану інформацію майже 
у повному обсязі. Нововодолазька РДА відмовила в наданні інформації, 
посилаючись на ст. 9 Закону України «Про інформацію», але це абсолютно 
безпідставне посилання, бо у першій же частині цієї статті надається 
право громадянину на одержання будь-якої інформації при виконанні 
ним професійних обов’язків. Нагадаємо, що запитував інформацію жур-
наліст для виконання програми моніторингу зі стану справ з правами лю-
дини в Україні. 

Стосовно інформації по суті, то слід зауважити, що ситуація в цих РДА 
така сама, як і в тих, від кого ми отримали відповіді раніше. 

В цілому: майже всі РДА повідомили, що внутрішніх інструкцій 
по роботе із запитами громадян в них не існує, що роботу ведуть зага-
льні відділи адміністрацій на підставі Закону України «Про звернення 
громадян» та Інструкціях Кабінету Міністрів № 348 від 14.04.97 та № 1153 
від 17.10.97. 

Що стосується висвітлення діяльності РДА, то в 7-ми РДА прес-
конференції взагалі не провадяться, у 5-ти райцентрах вони провадяться 
«за потребою», у 8-ми – щоквартально. При цьому всі запевняють, що 
доступ на офіційні заходи журналістів і громадян – вільний. 

5 РДА зазначили, що в їх містах існує тільки одна газета, ще 5 по-
силаються на те, що мають інформаційні зв’язки тільки з однією газе-
тою, тому процедури акредитації в цих районах Харківської області не 
існує, в інших містах дозвіл на присутність надає, як правило, голова 
адміністрації за поданням загального відділу РДА на прохання відпо-
відного ЗМІ. 
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МІСЬКВИКОНКОМИ  

Виконкоми міст 
Харківської обл. 

Дата 
запиту 

Дата 
відповіді 

Відмова 
та її підстави 

Надані 
дані 

Примітки 

Ізюм 

29.09.05 03.11.05  За всіма 
пунктами 

Наведені 
дані за скар-
гами і зая-
вами 

Куп’янськ 29.09.05 13.10.05  Загальна 
відповідь  

Лозова 29.09.05 –    
Люботин 

29.09.05 10.10.05 

Немає часу, 
можна озна-
йомитися 
на місті 

  

Первомайський 29.09.05 –    
Чугуїв 29.09.05 –    
Харків 29.09.05 –    
 

Із 7 виконкомів: 
Відповіли – 3 відповіді надішли майже у місячний термін 
Надали дані – 2 
Не відповіли – 4 
 
Задля дослідження політичної та громадської активності населення 

Харківської області та діяльність місцевої влади у цій сфері, ХПГ направила 
7 запитів до міських голів саме міст обласного значення в Харківській об-
ласті. У місячний термін ми одержали 7 відповідей, з них 3 – відмови у 
наданні інформації. 

Відмова Лозівського міськвиконкому безпідставна, бо ст. 29 Закону 
України «Про інформацію» забороняє не надавати запитувану будь-яку 
відкриту інформацію. Крім того, як цитує лозівський міський голова С. 
Литвинов: заява – це звернення громадянина із проханням про сприяння 
реалізації його права та інтересу…» Отже, право заявника на отримання 
відкритої інформації та професіональний інтерес заявника ігнорується 
паном головою. Та, навіть, якщо б згідно із законом «Про звернення гро-
мадян» наш запит і не підлягав розгляду, то в запиті є нагадування і про 
ст. 40 Конституції України і про ст.ст. 32, 33 Закону «Про інформацію», 
згідно з якими заявник має отримати відповідь. Майже за цими ж аргу-
ментами відмова першого заступника міського голови м. Первомайська 
Ю. Голованова така ж безпідставна і демонструє або лукавство, або повну 
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необізнаність у сфері прав людини, бо в запиті чітко зазначені цілі вико-
ристання запитуваної інформації щодо моніторингу стану справ з прав лю-
дини в Україні. 

Зважаючи на те, що запитувана інформація надана рештою міст Хар-
ківської обл., є підстави вважати, що і в Люботину та Харкові має бути 
запитувана статистична інформація, тому відповідь Люботинського голови 
О. Гаркуші – це просто відписка. 

ЗАПИТИ ДО ІНШИХ УСТАНОВ 

Відомство 
в Харківській 

області 

Дата 
запиту 

Дата 
відповіді 

Пові-
домл. 
у 10-
денний 
строк 

Своєчасна 
відповідь 

Відмова 
в інформа-

ції 

Надані 
дані 

УМВС Хар. обл. 05.11.05 08.12.05 16.11.05 +  На всі пи-
тання 

Держ. департ. з ви-
конань покарань 

05.11.05 08.12.05 – +  На всі пи-
тання 

СБУ Харків. обл. 05.11.05 28.11.05 – + конф. – 
Апеляційний Суд 05.11.05 14.11.05 – + держ. та-

ємн. – 

Кваліфікаційна 
комісія суддів 

05.11.05 05.12.05 – +  повна від-
повідь 

Тер. управління 
державної судової 
адміністрації 

05.11.05 11.11.05 – + 
відсилка 
до упр. 
стат. 

– 

Квал.-дисциплін. 
комісія адвокатури 

05.11.05 14.11.05 – +  – 

Прокуратура Хар-
ківської області 05.11.05 – – – – – 

Упр. податкової 
адміністрації  05.11.05 15.11.05 – + 

Конф., об-
лік. не від-

еться 

Відп. тіль-
ки на 1 за-

пит. 
Відділ у справах 
національностей 

05.11.05 16.12.05 09.11.05   

Відповідь. 
Упр. внурт. 
політики за 
переписом 
населення 

2001 
Головне упр. праці 
та соц. захисту нас. 05.11.05  21.11.05 – Передано 

упр. стат. – 
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Упр. охорони здо-
ров’я 05.11.05 21.11.05 – + Не ведеть-

ся облік – 

Держ. управління 
екології 

05.11.05 18.11.05  +  

Доволі по-
вна еко-
лог. довід-

ка 
за 2003- 
2004 рр. 

Держ. управління 
статистики 05.11.05 11.11.05 – + Послуги 

платні – 

Обл. упр. юстиції 04.10.05 01.11.05 – +  На всі за-
питання 

Упр. інформації 04.10.05 – –    
 
Всього – 16 запитів 
Відповідей з даними – 7 
Відмова – 8, з них 3 – державна таємниця, конфіденційна інформація, 

2 інстанції у 10-денний термін сповістили про те , що відповідь буде нада-
на. Це – УМВС та Відділ у справах національностей, який переадресував 
запит до управління внутрішньої політики, звідки і надійшла відповідь. 

Головне управління праці переадресувало запит на управління статис-
тики, а звідти відповіді не отримано. 

Не відповіли на запит –управління інформації(!) і прокуратура. Хоча 
з Управління інформації ХОДА дзвонили заявнику і обіцяли надати пись-
мову відповідь. І досі надають… 

Запит до податкової адміністрації 

Щодо свободи підприємницької діяльності, то Управління Державної 
податкової адміністрації України у Харківській області відповіло тільки 
на запитання про звернення громадян із запитами про себе і чи були надані 
на них відповіді. При цьому надана загальна кількість запитів і, як повідом-
ляє податкова адміністрація, більшість з них стосується податкового зако-
нодавства. У 2003 р. таких запитів надійшло 3729, у 2004 р. – 4801, за 10 міс. 
2005 – 1494, і всі звернення були задоволені. Звертає на себе увагу доволі 
різке зниження запитів у 2005 р., хоча, може, у кінці року за 2 міс. їх кіль-
кість різко зросте в зв’язку з підбиттям підсумків за рік, а може громадяни 
вже достатньо обізнані у податковому законодавстві. На решту питань що-
до тривалості слідства справ, порушених УДПАУ, кількість і тривалості пе-
ревірок суб’єкта підприємницької діяльності відповідь однакова – не ве-
деться обліку даних . 
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Так і залишилось неясним, чи існує внутрішня процедура притягання 
до відповідальності працівників податкових органів, податкової міліції за 
порушення закону. З одного боку УДПАУ повідомляє, що це здійснюється 
у відповідності до чинного законодавства України, а з другого – повідомляє, 
що ця інформація відноситься до конфіденційної. На якій підставі таку 
інформацію можна віднести до конфіденційної зовсім незрозуміло. 

Запити до УМВС 

За повідомленням УМВС України в Харківській області (лист № 90/3423 
від 08.12.05) до органів та підрозділів УМВС від громадян надійшло запи-
тів щодо отримання інформації, пов’язаної з їх інтересами: у 2003 р.– 39718, 
у 2004 р. – 39903; у першому півріччі 2005 р. – 21982. На жаль, невідомо, 
чи задоволені всі ці запити. 

 
Порушення справ за ст.ст. ККУ 2003 2004 6 міс. 2005 

Ст. 124 – тяжкі ушкодження 
при затриманні 

9 8 3 

За бродяжництво і жебрацтво затри-
мано 

1352 905 377 

У приймальнику-розподільнику утри-
мувались нелегали до видворення 

 
39 

 
89 

 
21 

Смертність в ІТТ 1(самогубство) – – 
Запобіжні заходи – взяття під варту 
підписка про невиїзд 
застава 
інші 

2507 
14081 

3 
3 

2255 
14244 

1 
6 

1070 
6248 

– 
2 

За підозрою у скоєнні злочину у порядку 
ст.ст.106, 116 КПК затримувалось 

3374 3037 1349 

За непокору законному розпорядженню 
міліції затримано 

2375 2258 483 

Затримання за порушення організації 
проведення зборів, мітингів, ст.185-1 
КУпАП 

3 3 – 

Ст.340 – перешкоджання проведенню 
зборів – – – 

Кошти на отримання в спецустановах 237 000 грн. 668 900 грн 350 000 грн. 
Примусове поміщення за ріш. суду 
до психлікарень – – – 

Порушення строків адм. затримання, 
ст.263 

– – – 
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Порушення термінів оформлення 
протоколів – – – 

Серед. термін розслідування 
кримінальних справ 

Відповідно до ст.120 КПКУ 

Перевищення терміну тримання 
без рішення суду Треба запитувати в прокуратуру 

 
Перш за все, звертає на себе увагу те, що чимало показників щодо 

порушень з боку громадян мають тенденцію до зниження, а кошти на утри-
мання громадян в спец установах збільшились майже в 3 рази. 

З відповіді заступника начальника УМВС в Харківській області ви-
мальовується майже ідеальна картина роботи співробітників міліції – по-
вне додержання законності та прав людини: немає порушень із термінів 
оформлення протоколів затримання, порушень термінів утримання без 
рішення суду, або перевищення цих термінів після рішення суду, справи 
розслідуються у строки, передбачені чинним законодавством, серед об-
винувачених за ст. 124 ККУ умисне заподіяння тяжких тілесних ушкод-
жень у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) 
немає жодного правоохоронця. Правда, за вичерпною інформацією про 
кількість скарг на незаконні дії працівників внутрішніх справ та їх наслідки 
К. Маслій рекомендує звернутися до прокуратури, яка, до речі, взагалі не 
відповіла на наш запит. 

Запит до судової адміністрації 

Харківське обласне територіальне управління Державної судової ад-
міністрації на запит щодо роботи судів та суддів у Харківській області 
(завантаженість, строки розгляду скарг, скарги на суди і суддів, кількість 
виправдувальних вироків, закритих справ тощо), а також щодо засуджених 
за порушення проти людини (з боку бандитів, браконьєрів, медичних 
працівників і т. інше) порекомендувало звернутися до Харківського облас-
ного управління статистики. В свою чергу управління статистики повідоми-
ло, що ця установа за ст. 36 закону «Про інформацію» надає неурядовим 
організаціям тільки платні послуги. 

Запит до СБУ 

СБУ традиційно і стійко утаємничує будь-яку інформацію. Першій за-
ступник начальника Управління СБУ в Харківській області А.Є.Павленко 
повідомив, що «згідно із ст.37 закону України «Про інформацію» запиту-
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вана інформація не підлягає наданню для ознайомлення за запитом, оскільки 
є конфіденційною». 

По-перше, невідома, на якій підставі знеособлена кількісна інформа-
ція про кількість звернень громадян про себе, кількість запитів депутатів 
та посадових осіб, їх задоволення або підстави для відмов, кількість по-
рушених справ за зраду Батьківщини, розголошення або збір відомостей, 
що становлять державну таємницю, теракти, тривалість слідства з цих справ 
та їх наслідки віднесена до конфіденційної. 

По-друге, ст. 37 закону України «Про інформацію» визначає, що «не 
підлягають обов’язковому наданню для ознайомлення «документи, яки 
містять конфіденційну інформацію», тобто Закон не вимагає втаємничення 
навіть конфіденційної інформації. 
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