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Дотримання права на життя 
в діяльності міліції 2014

Виклики, з якими зіткнулась Україна в 2014 році, стали серйозним випро-
буванням для всієї країни. Протистояння під час подій на Майдані незалежності, 
війна на Сході, регулярні «спалахи» в різних регіонах України стали причиною 
численних людських жертв. 

2014 рік показав Україні та всьому світу, наскільки цінним є життя лю-
дини. Але, на жаль, одного усвідомлення цього факту замало, особливо коли 
наша країна потрапила під загрозу штучного розколу. Загибель людей під час 
воєнних дій може бути певним чином виправдана, але коли на додаток до цього 
люди гинуть від недбалості, некомпетентності, а інколи й умисних злочинів пред-
ставників правоохоронних органів, зокрема міліції, такі злочини не можуть бути 
виправдані жодними обставинами.

Будь-яка правова держава ставить за мету збереження життя людини. 
Право на життя є основоположним правом людини, яке забезпечує реалізацію 
основних демократичних цінностей. Через те, що життя людини неможливо ні 
поновити, ні компенсувати, право на життя повинно виокремлюватися серед ре-
шти прав людини у всьому світі.

Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторкан-
ність1. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права вказує, що право 
на життя «має бути захищено законом, і ніхто не може бути позбавлений життя 
свавільно»2.

Національне законодавство, зокрема Конституція України, наголошує, що 
«людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визна-
ються в Україні найвищою соціальною цінністю»3, «кожна людина має невід’ємне 
право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя»4. Цивільним 

1 Загальна декларація прав людини (стаття 3).
2 Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (стаття 6).
3 Конституції України (стаття 3).
4 Конституції України (стаття 27).

Ро
Зд

іл
 1



| 3

кодексом України передбачено, що «фізична особа має невід’ємне право на життя. 
Фізична особа не може бути позбавлена життя»5 (ст. 281). Крім того, цією ж стат-
тею особі надано право особисто захищати своє життя: «Фізична особа має право 
захищати своє життя та здоров’я, а також життя та здоров’я іншої фізичної особи 
від протиправних посягань будь-якими засобами, не забороненими законом».

Окрім цього, гарантії держави щодо забезпечення права людини на жит-
тя полягають не тільки у створенні відповідних механізмів його реалізації та за-
хисту, а також у забезпеченні належного та об’єктивного розслідування у ви-
падку порушення цього права. Забезпечення не тільки декларування положень, 
але й вжиття ефективних заходів для впровадження задекларованих положень 
у дійсність. Законодавство України визначає конкретний державний орган, до 
обов’язків якого входить захист життя людини. Законом України «Про міліцію»6 
визначено, що міліція в Україні — державний озброєний орган виконавчої влади, 
який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне 
середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. 

Не можна сказати, що лише на органи внутрішніх справ покладено 
обов’язок захисту права на життя в Україні, але з огляду на те, що саме міліції 
для виконання таких обов’язків надано зброю та повноваження її застосовувати, 
вона несе чи не найбільшу відповідальність перед суспільством за рівень захи-
щеності людського життя.

Для більш глибокого усвідомлення поняття права людини на життя важ-
ливо розуміти, що будь-які права мають дві складові. Позитивну (забезпечити 
виконання права) й негативну (не перешкоджати виконанню права), що в свою 
чергу накладають на державу позитивні та негативні обов’язки забезпечити їх 
виконання або дотримання.

Обов’язки міліції щодо забезпечення права на життя

Позитивний обов’язок —  
зобов’язання створити належні 
умови для реалізації людиною 

права на життя.

Негативний обов’язок —  
не перешкоджати в реалізації 

права на життя — не позбавляти 
життя.

I. Позитивний обов’язок держави в особі міліції  
у забезпеченні права на життя

5 Цивільний кодекс України (стаття 281).
6 Закон України «Про міліцію» (стаття 1).



Права людини в діяльності української міліції — 20144 | 

Закон України «Про міліцію» визначає її конкретні завдання, які безпо-
середньо пов’язані із виконанням державою позитивного обов’язку щодо забез-
печення права людини на життя:

 � забезпечення особистої безпеки громадян, захист їхніх прав, свобод і за-
конних інтересів; 

 � запобігання правопорушенням та їх припинення; 
 � охорона і забезпечення громадського порядку; 
 � виявлення кримінальних правопорушень; 
 � участь у розкритті кримінальних правопорушень та розшуку осіб, які їх вчини-

ли, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством;
 � забезпечення безпеки дорожнього руху та інші.

На відміну від інших прав людини, право на життя неможливо поновити, 
тому навіть найефективніші розслідування та покарання винних не дозволять 
поновити це право (повернути життя людини). Саме в такому контексті особли-
вого значення набуває попередження.

Злочини проти життя найнебезпечніші, і за їх вчинення передбачена най-
суворіша відповідальність. Другий розділ особливої частини Кримінального ко-
дексу України7 передбачає відповідальність за злочини проти життя та здоров’я 
особи. Зокрема за вбивства, доведення до самогубства тощо.

Для аналізу виконання позитивного обов’язку міліції у забезпеченні пра-
ва на життя людини скористаємось офіційною статистикою, яка розміщена у 
вільному доступі на сайті Генеральної прокуратури України.

З 2013 року Генеральна прокуратура України оприлюднює на своєму офі-
ційному сайті статистичну інформацію «Про роботу органів досудового розсліду-
вання» та «Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх до-
судового розслідування»8. Аналіз зазначених джерел дозволяє провести оцінку 
ефективності забезпечення виконання позитивного обов’язку міліції дотримання 
права на життя.

Порівняльна характеристика кількості злочинів проти життя та здоров’я 
особи зареєстрованих органами внутрішніх справ за 2013–2104 роки

7 Кримінальний кодекс України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/
8 Офіційний сайт ГПУ http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html
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Таблиця 1

Зареєстровано злочинів про-
ти життя та здоров’я особи

Усього ст. 1159 ст. 11810 ст. 11911 ст. 12012 ст. 286, 
ч. 2, 313 

20
13

20
14

20
13

20
14

20
13

20
14

20
13

20
14

20
13

20
14

20
13

20
14

Обліковано кримінальних 
правопорушень у звітному 
періоді 71

44
4

61
06

4

57
92

11
01

8

36 46 21
4

18
4

24
8

14
9

21
08

20
51

Кримінальні правопорушен-
ня, у яких особам вручено 
повідомлення про підозру 33

28
5

25
78

2

17
32

17
22 34 42 17
7

14
5 2 0 88
4

90
4

Кримінальні правопорушен-
ня, за якими провадження 
направлено до суду з обви-
нувальним актом 29

17
0

21
54

8

12
45

11
64 34 39 15
6

12
8 2 0 70
6

63
6

Кримінальні правопорушен-
ня, за якими проваджен-
ня направлено до суду з 
клопотанням про звільнення 
від кримінальної відпові-
дальності

58
8

27
3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0

Кримінальні правопору-
шення, у яких провадження 
закрито 35

75
73

22
40

60

12
75

14

11
32

07

43 4 12
4

27 84
81

23
70

17
97

14
65

В середньому у 2014 році кожні 8 хвилин в органах МВС реєструвався 
злочин проти життя та здоров’я особи. Незважаючи на те, що в порівнянні із 2013 
роком в 2014 році спостерігається зниження загальної кількості облікованих кри-
мінальних правопорушень проти життя та здоров’я людини, можемо побачити, що 
злочинів за умисне вбивство (ст. 115 ККУ) стало майже в 2 рази більше.

Зареєстровано злочинів проти життя протягом 2013/2014 років за статтями ККУ

12000 11018

9 Умисне вбивство.
10 Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних
 для затримання злочинця. 
11 Вбивство через необережність.
12 Доведення до самогубства.
13 Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
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Щоденно протягом 2014 року реєструвалось понад 30 злочинів із ква-
ліфікацією «Умисне вбивство» (ст. 115 ККУ). Тільки кожен шостий випадок вне-
сення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією 
«Умисне вбивство» закінчується повідомленням про підозру конкретній особі, і 
лише 10% проваджень «доживають» до направлення до суду з обвинувальним 
актом. Таким чином, лише кожне десяте звернення про скоєння умисного вбив-
ства особи закінчується обвинувальним актом до суду. Решта проваджень за тих 
чи інших причин закривається.

За сухими статистичними даними «ховаються» долі тисяч загиблих та 
десятки тисяч постраждалих. Ще більша категорія осіб — рідні та близькі за-
гиблих, які залишились без батька, сина, брата або чоловіка…

Наскільки серйозною є проблема із дотриманням прав людини в Україні, 
можна відчути з наведених нижче фактів.

Загибель людей у результаті дорожньо-
транспортних пригод

Головним органом, на який покладається забезпечення безпеки дорож-
нього руху в Україні, є Державна автомобільна інспекція (ДАІ), яка структурно 
входить до системи органів Міністерства внутрішніх справ України14.

Саме Державтоінспекція, відповідно до покладених на неї завдань, здій-
снює контроль за дотриманням власниками (володільцями) транспортних за-
собів, а також громадянами, посадовими і службовими особами вимог Закону 

14 Постанова Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 р. № 341 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0576-09
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України «Про дорожній рух»15, правил, норм та стандартів з питань забезпечення 
безпеки дорожнього руху, які регламентують вимоги щодо:

 � прав і обов’язків учасників дорожнього руху;
 � організації дорожнього руху;
 � допуску громадян до керування транспортними засобами, реєстрації та 

обліку цих транспортних засобів;
 � підготовки та підвищення кваліфікації учасників дорожнього руху;
 � технічного стану транспортних засобів;
 � виконання власниками автомобільних доріг, вулиць та залізничних пере-

їздів вимог безпеки дорожнього руху;
 � виготовлення і застосування технічних засобів та автоматизованих сис-

тем керування дорожнім рухом;
 � забезпечує безпеку учасників дорожнього руху, захист їхніх прав та за-

конних інтересів тощо.

Невиконання або неналежне виконання будь-якого з вказаних вище 
пунктів може призвести і, як свідчить статистика, призводить до загибелі зна-
чної кількості осіб у результаті дорожньо-транспортних пригод.

10 листопада керівництво ДАІ прозвітувало про зменшення кількості до-
рожньо-транспортних пригод у 2014 році.

Стаття «З початку року в Україні зменшилась кількість смертельних 
ДТП — ДАІ»16.

«Протягом 10 місяців 2014 року зменшилася кількість загиблих осіб під 
час дорожньо-транспортних пригод на 5,7% — до 3 тис. 607 осіб, порівняно з 
аналогічним періодом минулого року. Про це повідомили УНН у прес-службі Депар-
таменту ДАІ МВС України.

За інформацією прес-служби, протягом січня-жовтня цього року на до-
рогах України зареєстровано 127 тис. 177 ДТП, зокрема 21 тис. 907 ДТП — із 
постраждалими, в яких загинуло 3 тис. 607 осіб, що на 5,7% менше, ніж торік, 
і травмовано 27 тис. 343 учасники дорожнього руху, що на 11,4% менше, по-
рівняно з 2013 роком.

У відомстві також зазначили, що основними причинами ДТП із постраж-

15 Закон України «Про дорожній рух» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3353-12.
16 Інтернет-видання «Українські національні новини»
http://www.unn.com.ua/uk/news/1406589-protyagom-10-misyatsiv-zmenshilas-kilkist-zagiblikh-u-dtp-dai-mvs
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далими є перевищення швидкості руху, а також порушення правил маневрування, 
керування ТЗ у нетверезому стані. Крім того, іншими причинами були порушення 
правил проїзду перехресть і недотримання дистанцій».

Незважаючи на позитивні зрушення, загальна статистика щодо кількості 
травмованих та загиблих у результаті ДТП показує, що роботи в цьому напрямку 
ще не достатньо. 

Нижче можна порівняти кількісні показники щодо загибелі та травмування 
людей у результаті дорожньо-транспортних пригод протягом 2012–2014 років17.

Загальна кількість загиблих та травмованих у результаті дТП за звітний період
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Щодобова статистика загибелі людей у результаті ДТП не дає приводу 
для заспокоєння навіть на фоні зниження загальної тенденції.

Кількість загиблих або травмованих у результаті дТП за добу

17 Офіційний сайт Департаменту ДАІ МВС України http://www.sai.gov.ua/uploads/filemanager/file/dtp_2013.pdf.
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Загибель під час збройного протистояння в ході 
антитерористичної операції

Інформація, щодо порушень прав людини, зокрема права на життя, з боку 
працівників міліції в зоні проведення антитерористичної операції досліджена в 
розділі звіту «Дотримання прав людини в діяльності ОВС під час проведення 
АТО на території Донецької та Луганської областей».

Значна кількість злочинів проти життя показує низький рівень ефектив-
ності виконання міліцією позитивного обов’язку забезпечення права на життя. 
Такий високий показник кількості правопорушень проти життя та здоров’я осо-
би пояснюється невжиттям ефективних заходів щодо попередження злочинних 
посягань на життя людини з боку правоохоронних органів. Це свідчить про від-
сутність дієвих заходів з боку працівників міліції щодо покращення ситуації з 
виконанням позитивного обов’язку у забезпеченні права на життя.

II. Негативний обов’язок міліції  
у забезпеченні права на життя

Під негативними обов’язками держави щодо забезпечення дотримання 
права на життя розуміють обов’язок не перешкоджати в реалізації цього пра-
ва — не позбавляти життя. Проте існують випадки, коли держава має законне 
право позбавити людину життя, оскільки за певних обставин це є «виключно 
необхідним». Ці ситуації стосуються самооборони або захисту інших осіб від не-
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законного насильства; арешту або запобігання втечі особи під час затримання 
на законних підставах; правомірного придушення заворушення або повстання.

З точки зору Конвенції з прав людини та основоположних свобод, а саме 
частини другої статті 2, позбавлення життя не розглядається як таке, що вчи-
нене на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно необхідного за-
стосування сили: 

а) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства; 
б) для здійснення законного арешту або для запобігання втечі особи, яку 
законно тримають під вартою; 
в) під час вчинення правомірних дій для придушення заворушення або 
повстання.

Функції захисту життя, здоров’я, прав і свобод громадян від протиправ-
них посягань в Україні здійснює державний озброєний виконавчий орган — мілі-
ція. Водночас практика свідчить про те, що цей озброєний орган іноді сам стає 
джерелом небезпеки і навіть причиною загибелі людей. Про недосконалість 
правоохоронної системи в цілому свідчать численні злочини, що здійснюються її 
працівниками і зафіксовані в офіційній статистиці. 

Загальна кількість кримінальних проваджень стосовно працівників 
правоохоронних органів, у яких закінчено досудове розслідування за 9 місяців 
2014 року18 

Таблиця 2

Кримінальні про-
вадження, у яких 
закінчено досудо-
ве розслідування

Направлено до суду 
кримінальних прова-
джень з обвинуваль-
ним актом

Направлено клопотань 
до суду для звільнення 
від кримінальної відпо-
відальності

Закрито 
криміналь-
них про-
ваджень

усього
стосовно 
якої кіль-
кості осіб

усього
стосовно 
якої кіль-
кості осіб

усього

органів внутрішніх 
справ 289 371 6 6 4 354

органів прокура-
тури 6 6 251

Служби безпеки 
України 1 1 27

18 Офіційний сайт Генеральної прокуратури України http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html



| 11

Державної подат-
кової служби 42 49 264

митної служби 19 20 102

працівниками пені-
тенціарної системи 52 57 2 2 310

працівниками 
органів Держфінін-
спекції

1 1   2

працівниками 
Держрибохорони 3 4   20

працівниками 
Державної лісової 
охорони

36 43 2 2 44

співробітниками 
Військової служби 
правопорядку у 
ЗСУ

    2

прикордонниками 1 1   3

працівниками 
інших органів, 
що здійснюють 
правозастосовні 
або правоохоронні 
функції

37 40   60

Разом 487 593 10 10 5 439

Майже 60% із загальної кількості кримінальних проваджень за звітний 
період припадає на працівників органів внутрішніх справ. За 9 місяців 2014 року 
289 кримінальних проваджень направлено до суду, 371 особа сіла на лаву під-
судних з обвинувальним актом. Таким чином, навіть за офіційною статистикою 
прокуратури саме міліція є найбільшим порушником серед усіх правоохоронних 
органів. 

У той же час за 9 місяців 2014 року лише про катування та інше жорстоке 
поводження з особами розглядалось 1633 кримінальні провадження стосовно 
працівників МВС (з них 5 зі смертельними наслідками). Лише 1,6% із цих кри-
мінальних проваджень направлено до суду з обвинувальним актом (26 прова-
джень стосовно 41 особи), решту було закрито з різних обставин. 

Таблиця 3
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Кримінальні проваджен-
ня про злочини, вчинені 
працівниками МВС щодо 
застосування катувань 
та іншого жорстокого по-
водження (без повторних) 
за 9 місяців 2014 року

Усього у т.ч. зі смертельними 
наслідками

Розслідувалось кримі-
нальних проваджень 1 633 5

З них розпочатих у по-
точному році 1 301 3

Направлено до суду кри-
мінальних проваджень з 
обвинувальним актом

26 2

Кількість осіб, стосовно 
яких кримінальні про-
вадження направлено 
до суду з обвинувальним 
актом

41 1

Найпоширенішими причинами закриття кримінальних проваджень сто-
совно працівників правоохоронних органів є19:

 � відсутність події кримінального правопорушення;
 � відсутність у діянні складу кримінального правопорушення;
 � не встановлено достатні докази для доведення винуватості особи в суді і 

вичерпано можливості їх отримати.

У результаті проведення аналізу інформації з офіційних джерел та 
публікацій ЗМі можна виділити окремі групи випадків, які за причетності 
працівників органів внутрішніх справ привели до позбавлення життя людини. 

Така класифікація дозволяє зрозуміти найбільш важливі сфери, які по-
требують детального вивчення з метою з’ясування умов та причин, за яких ці 
порушення стали можливими:
1. Смерть у результаті злочинної бездіяльності міліції.
2. Загибель людей у результаті протиправного використання міліцією зброї.

19 Кримінальний процесуальний кодекс України (стаття 284).
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3. Загибель людей під час допитів або «відвідування» органів внутрішніх справ.
4. Загибель людей, у якій вбачається причетність міліції.

1. Загибель у результаті злочинної  
бездіяльності міліції

Одним із прикладів наймасовіших порушень права на життя, що стало 
можливим, зокрема, завдяки діям/бездіяльності працівників міліції, є події, які 
відбулися в м. Одеса 2 травня 2014 року. Причини та обставини, що привели до 
численних смертей, стали підставами для відкриття спеціального провадження 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Події в м. Одеса, що привели до масової загибелі людей 02.05.201420 

З метою проведення комплексного аналізу заходів, вжитих органами дер-
жавної влади, зокрема органами внутрішніх справ, задля забезпечення прав гро-
мадян на життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканість та безпеку під час подій, 
що сталися 2 травня 2014 року в м. Одеса, Уповноваженим Верховної Ради Украї-
ни з прав людини було відкрито спеціальне провадження «У справі про порушення 
прав і свобод людини під час масових заворушень в м. Одеса 02.05.2014».

У зв’язку з широким суспільним резонансом та трагічними наслідками 
цих подій, з метою забезпечення максимальної прозорості провадження, Упо-
вноваженим з прав людини було прийнято рішення залучити до його проведення 
представників громадськості та ЗМІ. Разом із працівниками Відділу спеціальних 
проваджень Секретаріату Уповноваженого з прав людини у проведенні прова-
дження брали участь Вадим Пивоваров21, Андрій Толопіло22, Сергій Дібров23.

Відповідно до задекларованої мети, план заходів провадження вклю-
чав виконання взаємопов’язаних завдань:
1. Отримання детальної інформації щодо подій в Одесі 02.05.2014 та їхньої 

хронології.

20 Посібник з проведення проваджень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у справах 
про катування та неналежне поводження у взаємодії з представниками неурядових організацій / Ред. Бєло-
усов Ю. Л., Пивоваров В. С., Швець С. П. – Київ: ВАІТЕ, 2014. – 112 с.
21 Представник ВГО «Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохорон-
них органів».
22 ГО «Одеська правозахисна група «Верітас».
23 Журналіст.
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2. Проведення аналізу:
1) нормативно-правової регламентації дій органів державної влади та  

 їхніх посадових осіб під час зазначених подій;
2) фактичних дій та рішень органів державної влади та їхніх посадових  

 осіб під час зазначених подій;
3) відповідності фактичних дій та рішень органів державної влади, їхніх  

 посадових осіб нормативно-правовій регламентації;
4) причинно-наслідкового зв’язку між фактичними діями та рішеннями  

 органів державної влади, їхніх посадових осіб та наслідками подій.
3. Здійснення парламентського контролю Уповноваженого за належним 

розслідуванням досліджуваних подій. 

Організація та хід провадження.

За період з 06.05 по 23.05.2014 в межах провадження було проведено 
опитування 64 свідків та учасників вищезазначених подій (у тому числі працівни-
ків правоохоронних органів), вивчено та проаналізовано службову документацію 
ГУМВС України в Одеській області, ІТТ Одеського міського управління, Примор-
ського та Овідіопольського райвідділів, Бєлгород-Дністровського міськвідділу 
міліції. Отримано інформацію від керівників Одеської ОДА, Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій та здійснено ряд інших заходів, необхідних для 
досягнення мети провадження. 

В ході провадження здійснювалася ефективна співпраця з представника-
ми моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та спеціальної моніторин-
гової місії ОБСЄ в Україні, які також проводили заходи з вивчення зазначених 
подій. 

Організація та координація всіх учасників провадження здійснювалася 
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Лутковською В. В., яка 
також безпосередньо взяла участь у окремих заходах в межах провадження.

Так, 21 травня 2014 року Уповноваженим було здійснено позапланову 
робочу поїздку до Одеської області, під час якої вона зустрілася з керівництвом 
Одеської облдержадміністрації, начальником ГУМВС України в Одеській облас-
ті, моніторинговою місією ООН, правозахисниками і громадськими активістами 
Одещини. 

За підсумками поїздки було проведено брифінг, де озвучено попередні 
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результати провадження Уповноваженого, зокрема щодо неналежного вико-
нання працівниками міліції своїх прямих обов’язків із забезпечення безпеки 
життя та здоров’я громадян. Уповноважений на брифінгу зазначила, що якби 
працівники правоохоронних органів адекватно оцінили ситуацію, що виникла, і 
якби був введений в дію відповідний оперативний план, який передбачав за-
лучення більш ніж тисячі осіб у чітко встановлених місцях дислокації та з чітко 
визначеними завданнями, трагічних подій, які сталися на площі Куликове поле та 
у Будинку федерації профспілок, можна було б уникнути24. 

Опис подій, які відбулися в Одесі 02.05.2014, та їхніх наслідків

Попереднім вивченням хронології подій, які відбулися 02.05.2014, вста-
новлено, що на Соборній площі в цей день зібралися проукраїнськи налаштовані 
футбольні вболівальники, які мали пройти маршем до стадіону «Чорноморець». 
Майже одночасно неподалік, біля проспекту Олександрівський, зібралися про-
російськи налаштовані активісти, які мали на меті перешкодити цій ході. Згодом 
на вулиці Грецькій відбулася сутичка контрналаштованих груп людей із застосу-
ванням холодної та вогнепальної зброї, в результаті чого від вогнепальних пора-
нень загинуло 5 осіб, велика кількість людей отримали поранення різного сту-
пеня тяжкості. Подальші події відбувалися біля Будинку федерації профспілок на 
площі Куликове поле та у самій будівлі, де внаслідок пожежі загинула 41 особа.

Згідно з інформацією, отриманою 06.05.2014 від ГУМВС України в Одесь-
кій області, під час подій 02.05.2014 на вулиці Грецькій від вогнепальних по-
ранень загинуло 5 осіб. Внаслідок пожежі у Будинку федерації профспілок за-
гинула 41 особа, з них:
 � випали з вікон Будинку профспілок — 8 осіб;
 � задихнулися чадним газом — 33 особи; 

В ході заворушень, крім того, тілесні ушкодження отримали 166 осіб, з 
них 13 осіб отримали вогнепальні поранення. 

Тілесні ушкодження отримали також 28 працівників міліції, з них 5 пра-
цівників отримали вогнепальні поранення.

24 Офіційний сайт омбудсмана України, стаття «Результати провадження Уповноваженого свідчать про 
неналежне виконання працівниками міліції своїх прямих обов’язків» 
http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3716
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Згодом також встановлено, що протягом 2 та 3 травня 2014 року до за-
кладів охорони здоров’я м. Одеса за наданням медичної допомоги звернулися 
138 осіб, з яких 23 були з вогнепальними пораненнями. Загальна кількість за-
гиблих склала 48 осіб.

Аналіз отриманих відомостей (свідчень свідків та учасників подій, відеос-
відчень, записів службової документації тощо) у сукупності свідчить про те, що 
мирні зібрання 02.05.2014 на Соборній площі та на вулиці Олександрівській, по-
чинаючи з 14:00, перетворилися у проведення контрдемонстрації (двох чи біль-
ше мирних зібрань із протилежними цілями та гаслами), з 15:00 у масові заво-
рушення на вулиці Грецькій, а з 16:00 у масові заворушення із застосуванням 
правопорушниками вогнепальної зброї на вулиці Грецькій, на площі Куликове 
поле та в Будинку федерації профспілок. 

04.05.2014 в Одесі відбулася ще одна резонансна подія — звільнення 
з ІТТ Одеського міського управління 67 осіб, затриманих за участь у масових 
заворушеннях, які відбувалися 02.05.2014. Це звільнення здійснене під тиском 
натовпу громадян до обрання судом запобіжного заходу з порушеннями норм 
КПК України. 

Слід звернути увагу, що зазначена подія не має причинно-наслідкового 
зв’язку з масовою загибеллю людей, проте використовується МВС та органами 
прокуратури для маніпуляції свідомістю громадян з метою уникнення належного 
розслідування порушення права на життя та здоров’я громадян та притягнення 
винних до відповідальності.

Нормативно-правова регламентація дій органів державної влади та їхніх по-
садових осіб під час подій, які відбулися 02.05.2014 в м. Одеса (як мали діяти 
органи державної влади та їхні посадові особи під час зазначених подій)

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про міліцію», По-
ложення про Міністерство внутрішніх справ України25, затвердженого Указом 
Президента України від 06.04.2011, інших нормативно-правових актів України та 
Міністерства внутрішніх справ України, а також відповідно до Європейської кон-
венції про захист прав людини та основних свобод і рішень Європейського суду з 
прав людини, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та 

25 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/401-2014-%D0%BF
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застосування практики Європейського суду з прав людини»26 є джерелом права 
в Україні, завдання із забезпечення правопорядку та громадської безпеки під 
час мирних зібрань виконують органи і підрозділи МВС України. 

Міліція відповідно до статей 2, 10 Закону України «Про міліцію» 
зобов’язана забезпечувати безпеку громадян, дорожнього руху і громадського 
порядку, запобігати правопорушенням та припиняти їх.

Зазначене свідчить, що основне завдання міліції під час мирних зібрань 
полягає в тому, щоб забезпечити реалізацію прав громадян на мирні зібрання та 
права на життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість та безпеку, які визна-
ються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Для виконання покладених на неї обов’язків (статтею 11 зазначеного 
Закону27) міліції надається право, відповідно до своєї компетенції, тимчасово 
обмежувати або забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи 
об’єкти, вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський 
порядок, припинення правопорушень, а в разі невиконання встановлених вимог 
застосовувати передбачені зазначеним Законом заходи примусу.

Відповідно до вимог наказу МВС України від 28.04.2009 № 18128, при ви-
никненні масових заворушень має бути введений в дію оперативний план «Хви-
ля», регламентований наказом МВС України від 11.11.2003 № 1345 дск «Про 
затвердження Настанови про дії органів, підрозділів внутрішніх справ вищих на-
вчальних закладів МВС України з ліквідації масових заворушень». 

Зазначений план, рішення про введення якого приймається виключно ке-
рівником ГУ–УМВС України, передбачає:
 � приведення до готовності регіональних та міжрегіональних зведених за-

гонів;
 � встановлення постійного моніторингу (виявлення, спостереження, оцінка 

і прогнозування) за явищами, що можуть призвести до виникнення екс-
тремальних ситуацій;

 � своєчасне перекриття нарядами міліції місць можливого загострення 
оперативної обстановки;

26  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3477-15
27 Закон України «Про міліцію».
28 Наказ МВС України від 28.04.2009 № 181.
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 � негайне блокування місця події, попередження про застосування сили та 
спеціальних засобів, із застосуванням спеціальних засобів вжиття захо-
дів щодо припинення групових порушень громадського порядку та за-
тримання активних учасників;

 � за заздалегідь визначеними маршрутами проведення відводу автотранспор-
ту та громадян від місця групових порушень, забезпечивши їхню безпеку;

 � негайну відправку до органу внутрішніх справ виявлених та затриманих 
організаторів й активних учасників групових порушень громадського по-
рядку, недопущення подальшого зростання кількості учасників проти-
правних дій;

 � надання екстреної медичної допомоги потерпілим та їхню евакуацію.

У разі застосування правопорушниками вогнепальної зброї і коли міс-
цезнаходження озброєних підозрюваних встановлено, за розпорядженням ке-
рівника ГУ–УМВС України має бути введено в дію оперативний план «Грім», 
який передбачає:
 � організацію захисту особового складу від ураження вогнепальною зброєю;
 � позбавлення нападників можливості вести прицільну стрільбу, для чого 

організувати придушення нападу світлошумовими та іншими спеціальни-
ми засобами згідно з чинним законодавством;

 � захоплення правопорушників, їх затримання та вилучення у них зброї спе-
ціально підготовленими групами;

 � знешкодження (ураження) прицільним вогнем снайперів осіб, які засто-
совують зброю, на підставі та у відповідності з вимогами статті 15 Закону 
України «Про міліцію»;

 � організацію надання медичної допомоги пораненим, евакуацію їх у ме-
дичні заклади.

Під час масових заворушень, крім розпорядження про введення в дію 
відповідного оперативного плану, керівником ГУ–УМВС України має бути за-
тверджено наказ «Про застосування силових дій під час ліквідації масових за-
ворушень», який має бути погоджено з облдержадміністрацією, прокуратурою 
та МВС України.

Вищенаведені нормативні акти дають підстави стверджувати, що під 
час виникнення масових заворушень в м. Одеса, у тому числі з застосуванням 
правопорушниками вогнепальної зброї, ГУМВС України в Одеській області було 
зобов’язане вжити вичерпних заходів та використати всі наявні засоби задля 
збереження життя, здоров’я та майна громадян. 
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Вжиттю заходів та використанню засобів мали передувати розпоряджен-
ня начальника ГУМВС про введення в дію оперативних планів («Хвиля», «Грім») 
та наказ начальника ГУМВС «Про застосування силових дій під час ліквідації 
масових заворушень», який має бути погоджено з облдержадміністрацією, про-
куратурою та МВС України. 

Фактичні дії органів державної влади та їхніх посадових осіб під час подій в 
Одесі 02.05.2014 та відповідність цих дій вимогам чинного законодавства (як 
фактично діяли органи державної влади та їхні посадові особи під час зазначених 
подій)

Численні відеорепортажі, розміщені у мережі Інтернет, свідчать, що пра-
цівники міліції масовим заворушенням, у тому числі з застосуванням правопо-
рушниками вогнепальної зброї, та іншим протиправним діям не перешкоджали, 
адекватних заходів реагування не вживали. 

В межах провадження було також вивчено службову документацію При-
морського райвідділу Одеського міського управління, що також підтвердило 
систематичне надходження до відділу інформації про початок заворушень у 
центрі міста. Так, зокрема у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчине-
ні кримінальні правопорушення та інші події Приморського райвідділу за період з 
14:09 до 17:22 02.05.2014 було відмічено такі повідомлення: 

1. ЄО № 17761 від 02.05.2014 о 14:09 надійшло повідомлення «102»: Привок-
зальна площа, розгромили дві агітаційні палатки. Зареєстровано до ЄРДР 
за № 12014160500003720, ст. 297 ч. 1 КК України.

2. ЄО № 17762 від 02.05.2014 о 14:27 надійшло повідомлення «102»: вул. Дво-
рянська, 1/3, зібралось 30-40 осіб у камуфляжній формі. Зареєстровано в 
ЄРДР за № 12014160500003704, ст. 296 ч. 1 КК України.

3. ЄО № 17763 від 02.05.2014 о 14:26 надійшло повідомлення «102»: Олек-
сандрівський проспект, в сторону Дюка зібралося 20 осіб зі щитами та 
дубинками. Списано до справи № 17763.

4. ЄО № 17769 від 02.05.2014 о 15:07 надійшло повідомлення «102» про те, 
що по вул. Жуковського, 36, кв. 5 сепаратисти б’ють автомобілі та стрі-
ляють з пневматичної зброї. Матеріали направлено до СУ ГУМВС.

5. ЄО № 17775 від 02.05.2014 

 � 15:35 надійшло повідомлення «102»: вул. Дерибасівська кут Катеринин-
ської, Правий сектор лупцює громадян. Зібралися представники Антимай-
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дану. Одночасно о 15:00 год. в м. Одесі на Соборній площі зібралися фана-
ти ФК «Чорноморець» та «Металіст», у кількості 500 осіб. До Соборної 
площі прибуло біля 300 громадян, прихильників Антимайдану та між ними 
почалася масова бійка, вибухають піротехнічні засоби, обидві сторони ки-
дають каміння, бруківку.

 � Надійшло о 15:38: вул. Грецька, біля Руського театру палають машини, на 
Соборній площі б’ють бруківку,

 � Надійшло о 15:54: вул. Грецька, 45, лупцюють співробітників міліції нарко-
мани в масках. 

 � Надійшло о 16:22: вул. Л. Шмідта кут В. Арнаутської, колонна у кількості 
сімдесят осіб рухається в бік вул. Грецької.

 � Надійшло о 16:35: вул. Віце-Адмірала Жукова кут вул. Буніна, забрали по-
жежну машину «101» колонна демонстрантів.

 � Обсерваторний провулок кут Лідерсовського, стоїть білий мікроавтобус, 
вісім чоловік роздають зброю.

 � Надійшло о 17:06: проспект Олександрівський, між вул. Жуковського кут 
Буніна, розмахує зброєю.

 � Надійшло о 16:25: вул. Дерибасівська кут Віце-Адмірала Жукова, стріляни-
на, начебто вогнепальне поранення голови у чоловіка.

 � Надійшло о 16:46: МКЛ 11: гр. Р., 37 р., мешканець вул. Катерининської, 86, 
кв. 7, ушиблена рвана рана.

 � Надійшло о 16:46: вул. Дерибасівська кут Преображенської, одну людину 
вбито, одного чоловіка поранено.

 � Лікар С., надійшло о 17:22: Соборна площа, невідомий чоловік 25 років, чор-
на куртка, чорні джинси, майка чорна з білим, коричневе взуття, чорна 
сумка — вогнепальне поранення правої легені, смерть до приїзду.

В ході провадження було проаналізовано й спецповідомлення по кримі-
нальному провадженню №___, які містили таку інформацію:

 � «02.05.2014 приблизно о 15 год. невстановлені особи, знаходячись по 
вул. Жуковського в м. Одесі грубо порушували громадський порядок та 
пошкодили прилеглі автомобілі»;

 � «02.05.2014 приблизно о 16 год. в Приморському районі м. Одеси від-
булися масові безпорядки, внаслідок яких від вогнепального поранення в 
грудну клітку загинув Б.»

Разом з тим, незважаючи про постійне надходження інформації про грубе по-
рушення громадського порядку, перші затримання правопорушників відбулися лише 
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після 17:00 (після загибелі 5 осіб на вулиці Грецькій від вогнепальних поранень). 
Подальші затримання учасників заворушень відбувалися лише після за-

гибелі ще 41 особи в Будинку федерації профспілок на площі Куликове поле.

Всього за участь у зазначених подіях протягом 02 та 03 травня 2014 до 
ОВС було доставлено 172 особи, з них до:
 � Одеського міського управління — 96 осіб;
 � Приморського РВ ОМУ– 12 осіб;
 � Малиновського РВ ОМУ– 17 осіб;
 � Овідіопольського райвідділу міліції — 14 осіб;
 � Бєлгород-Дністровського міськвідділу міліції 33 особи.

З числа доставлених 116 осіб було затримано у порядку статті 208 КПК 
України за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених статтями 294 (масові за-
ворушення) та 115 (умисне вбивство) КК України. Затримані особи до обрання 
запобіжного заходу судами у порядку статті 194 КПК України трималися: 
 � в ІТТ29 Одеського міського управління — 67 осіб;
 � в КЗД30 Малиновського РВ ОМУ– 2 особи;
 � в ІТТ Овідіопольського райвідділу міліції — 14 осіб;
 � в ІТТ Бєлгород-Дністровського міськвідділу міліції — 33 особи.

У зв’язку з отриманням тілесних ушкоджень 42 особи з числа доставле-
них з ОВС було направлено до закладів охорони здоров’я Одеської області:
 � з Одеського міського управління — 29 осіб;
 � з Малиновського РВ ОМУ– 13 осіб.

У зв’язку з відсутністю підстав для затримання з числа доставлених з 
ОВС було відпущено 14 осіб:
 � з Приморського РВ ОМУ– 12 осіб;
 � з Малиновського РВ ОМУ– 2 особи.

В ході провадження вивчалося й питання щодо введення в дію відповід-
них оперативних планів керівництвом ГУМВС України в Одеській області.

Було встановлено, що тека з оперативним планом «Хвиля» містить наказ 
«Про застосування силових дій під час ліквідації масових заворушень», який під-
писано начальником ГУМВС України в Одеській області. Відповідно до наказу, 

29 Ізолятор тимчасового тримання.
30 Кімната для затриманих та доставлених чергової частини органу внутрішніх справ
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який нібито погоджений з облдержадміністрацією, прокуратурою та МВС, ко-
мандиру зведеного загону (Ц) наказано з 16:00 02.05.2014 провести спеціальну 
операцію з ліквідації масових заворушень із застосуванням усіх передбачених 
законодавством засобів. Контроль за виконанням наказу покладено на опера-
тивний штаб ГУМВС (Ф) та командира зведеного загону (Ц) 

Проте сукупність інших відомостей дає підстави стверджувати, що оператив-
ний план в дію не вводився та передбачені ним заходи не здійснювалися, зокрема:

 � наказ в установленому порядку не зареєстрований, дата відсутня;
 � записи відповідної документації свідчать, що тека з оперативним планом 

02.05.2014 з сейфа не вилучалася, що виключало в цей день можливість 
введення його в дію та вжиття передбачених ним заходів. Таким чином, 
можна припустити, що наказ, проект якого зберігався в теці з оператив-
ним планом, в цей день (02.05.2014) не міг бути підписаний;

 � зошити для записів чергових ГУМВС та чергових ОВС, які відповідно до 
оперативного плану входять до зведеного загону, будь-яких записів щодо 
введення в дію оперативного плану не містять;

 � рапорти чергових ГУМВС та чергових ОВС, які відповідно до оператив-
ного плану входять до зведеного загону, в книгах приймання та здачі 
чергувань будь-яких записів щодо введення в дію оперативного плану 
не містять;

 � архіватори чергової частини ГУМВС та чергових частин ОВС, які відповід-
но до оперативного плану входять до зведеного загону, будь-яких аудіо-
записів щодо введення в дію оперативного плану не містять;

 � записи книг видачі й приймання озброєння та спеціальних засобів ОВС, 
які відповідно до оперативного плану входять до зведеного загону, свід-
чать, що озброєння та спец. засоби в об’ємі, передбаченому оперативним 
планом, особовим складом цих ОВС не отримувалися.

Щодо погодження з облдержадміністрацією наказу «Про застосування 
силових дій під час ліквідації масових заворушень», то ця інформація Уповно-
важеним з прав людини перевірялася особисто. В ході зустрічі з заступником 
голови Одеської обласної державної адміністрації К., яка відбулася 21 травня 
2014 року, встановлено, що застосування силових дій під час ліквідації масових 
заворушень, які відбулися 2.05.2014 року, з Одеською ОДА не погоджувалося. 
Ця обставина також свідчить на користь того, що оперативний план «Хвиля» в 
дію не вводився і передбачені планом силові дії з метою ліквідації масових 
заворушень не застосовувалися.
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Аналіз усіх зібраних у ході провадження Уповноваженого матеріалів до-
зволяє стверджувати, що керівництвом ГУМВС України в одеській області 
02.05.2014 під час виникнення масових заворушень, у тому числі з застосу-
ванням правопорушниками вогнепальної зброї, не було вжито передбачених 
законодавством заходів та не використано наявні засоби задля збереження 
життя, здоров’я та майна громадян, що призвело до трагічних наслідків.

Здійснення парламентського контролю Уповноваженого за належним роз-
слідуванням досліджуваних подій

За результатами провадження Уповноваженим з прав людини Гене-
ральному прокурору України внесено подання «Щодо проведення повного, 
об’єктивного та неупередженого розслідування подій, які відбулися в м. Одеса 2 
травня 2014 року». В поданні Уповноваженим наголошено, що, незважаючи на 
передумови для прийняття відповідних рішень та вжиття необхідних заходів ре-
агування, зокрема введення оперативних планів, передбачених чинним законо-
давством, керівником ГУМВС України в Одеській області відповідного рішення 
прийнято не було, що й призвело до трагічних наслідків.

Подання, зокрема, містить вимогу Уповноваженого забезпечити прове-
дення об’єктивного та неупередженого розслідування за фактами неналежного 
реагування керівництвом ГУМВС України в Одеській області на події, які мали 
місце в м. Одеса 2 травня 2014 року, та невжиття дієвих, ефективних заходів 
щодо забезпечення права людини на життя і здоров’я, честь і гідність, недо-
торканість та безпеку, поінформувавши Уповноваженого про його результати.

10.07.2014 Генеральна прокуратура листом поінформувала Уповнова-
женого про результати розгляду подання. Проте отриманий лист не містить ін-
формації, яка б свідчила про належне реагування на подання Уповноваженого 
та врахування результатів провадження, проведеного Уповноваженим. Замість 
інформації про належне розслідування порушення права на життя та здоров’я 
громадян та притягнення винних до відповідальності, лист, зокрема, містить 
повідомлення про хід розслідування незаконного звільнення затриманих з ІТТ 
Одеського міського управління, яке відбулося 04.05.2014. Ця подія не має при-
чинно-наслідкового зв’язку з масовою загибеллю людей, проте, на думку Упо-
вноваженого, використовується МВС та органами прокуратури для маніпуля-
цій з метою уникнення належного розслідування порушення права на життя 
та здоров’я громадян та притягнення винних до відповідальності.
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Зазначені обставини зумовлюють подовження провадження Уповнова-
женого та вжиття подальших заходів реагування в межах повноважень, визна-
чених чинним законодавством, з метою парламентського контролю за прове-
денням належного розслідування. Провадження наразі триває.

2. Загибель людей в результаті протиправного 
використання міліцією зброї

Для виконання покладених на міліцію завдань їй надано право засто-
совувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у ви-
падках і в порядку, передбачених Законом України «Про міліцію» (статті 12–15). 
Дозвіл на їх застосування автоматично допускає можливість позбавлення життя 
особи, проти якої буде застосовано зброю або спецзасоби. Проте зазначається, 
що перевищення повноважень із застосування сили, в тому числі спеціальних 
засобів і зброї, тягне за собою відповідальність, встановлену законом. 

Наприклад, Закон України «Про міліцію» дає право працівникам міліції, як 
крайній захід, застосовувати вогнепальну зброю у таких випадках: 

 � для захисту громадян від нападу, що загрожує їхньому життю і здоров’ю, 
а також для звільнення заручників;

 � для відбиття нападу на працівника міліції або членів його сім’ї, якщо їх-
ньому життю або здоров’ю загрожує небезпека;

 � для відбиття нападу на охоронювані об’єкти, конвої, житлові приміщення 
громадян, приміщення державних і громадських підприємств, установ і 
організацій, а також звільнення їх у разі захоплення;

 � для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і яка 
намагається втекти;

 � для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти 
з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї 
та інших предметів, що загрожує життю і здоров’ю працівника міліції;

 � для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо во-
дій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю громадян або пра-
цівника міліції.

В той же час законом забороняється застосування і використання вогне-
пальної зброї при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраж-
дати сторонні особи.



| 25

Також забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні 
засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похи-
лого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків 
вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей, праців-
ників міліції або збройного нападу чи збройного опору. 

У разі неможливості уникнути застосування сили, вона не повинна пере-
вищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію обов’язків, і має 
зводитись до мінімуму можливості завдання шкоди здоров’ю правопорушників 
та інших громадян. У випадку завдання шкоди міліція забезпечує подання необ-
хідної допомоги потерпілим у найкоротший строк. 

Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогне-
пальної зброї, а також про будь-які ушкодження або смерть, які спричинені особі 
внаслідок застосування працівником міліції заходів фізичного впливу, спеціаль-
них засобів, вогнепальної зброї, працівник міліції негайно та письмово доводить 
до відома безпосереднього начальника для сповіщення прокуророві.

Суворо визначений перелік випадків та порядок застосування зброї і 
спеціальних засобів, контроль законності застосування їх з боку прокуратури 
теоретично повинні захищати простих громадян від свавільного позбавлення 
життя правоохоронними органами. На жаль, в Україні систематично трапляють-
ся випадки загибелі людей з вини правоохоронців. Це стається безпосередньо 
внаслідок їхньої діяльності або бездіяльності. Позбавлення життя людини пра-
цівником міліції розглядається як невиконання державою негативного обов’язку 
щодо дотримання права на життя.

Наведені нижче приклади вказують на протиправне використання зброї 
та спеціальних засобів працівниками органів внутрішніх справ. 

Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно спів-
робітників «Беркуту» за вчинення тяжких злочинів31.

Генеральною прокуратурою України закінчено досудове розслідування та 
направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох співробітників роти спе-
ціального призначення полку міліції особливого призначення «Беркут» ГУМВС 

31 http://umdpl.info/2015/01/henprokuratura-napravyla-do-sudu-obvynuvalnyj-akt-stosovno-spivrobitnykiv-
berkutu-za-vchynennya-tyazhkyh-zlochyni/
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України в м. Києві за фактом вчинення особливо тяжких кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 4 ст. 41 (виконання наказу або розпорядження), ч. 3 
ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохо-
ронного органу) , п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 262 (викра-
дення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових 
речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства 
або зловживанням службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Установлено, що вказані особи за попередньою змовою групою осіб із 
невстановленими правоохоронцями, у тому числі зі співробітниками роти спецп-
ризначення полку міліції особливого призначення «Беркут», на виконання явно 
злочинного наказу, перевищуючи свої службові повноваження, вчинили умисні 
вбивства 39 мирних громадян під час масових акцій протесту в м. Києві 20 лю-
того 2014 року на вул. Інститутській способом, небезпечним для життя бага-
тьох осіб. Згодом, з метою приховування злочинів, скоєних раніше за допомогою 
службової зброї, вчинили дії, направлені на заволодіння вказаною зброєю.

Щодо підозрюваних обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Співробітникам органів внутрішніх справ, які зобов’язані, в першу чергу, 
захищати права, інтереси, життя та здоров’я громадян, Генеральною прокурату-
рою України інкриміновано кримінальні правопорушення, пов’язані з посяганням 
на найвищу цінність у державі — людське життя та здоров’я, за що Криміналь-
ним кодексом України передбачено найвище покарання у вигляді довічного по-
збавлення волі.

У зв’язку з цим Генеральною прокуратурою України під час підтримання 
державного обвинувачення в суді буде відстоюватися принципова позиція щодо за-
стосування до співробітників правоохоронних органів відповідної міри покарання.

3. Загибель людей під час допитів або 
«відвідування» органів внутрішніх справ

В органах внутрішніх справ продовжується практика проведення слідчих 
дій у приміщеннях, що не гарантують належного поводження і не виключають 
можливість застосування протиправних методів дізнання. 

Наказом МВС від 18.12.2003 №1561 передбачено виконання дієвих за-
ходів із попередження неналежного поводження під час проведення слідчих дій:
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 � облаштування в адмінбудівлях ОВС кімнат для проведення першочерго-
вих слідчих дій з особами, затриманими за підозрою у вчиненні злочину в 
порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України 
(слідчі кімнати);

 � встановлення в слідчих кімнатах засобів відеофіксації з архівацією даних;
 � заборона проводити слідчі дії та інші передбачені законодавством Укра-

їни заходи (опитування, побачення із захисником тощо), необхідні для 
повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин вчинення зло-
чинів за участю осіб, затриманих за підозрою у їх вчиненні, у будь-яких 
приміщеннях органу внутрішній справ, крім слідчих кімнат.

Незважаючи на це, слідчі дії, як і раніше, проводяться в службових ка-
бінетах чи інших приміщеннях, де не забезпечено належну фіксацію усіх дій із 
затриманою особою. Таким чином, у необхідних випадках неможливо достовірно 
визначити, чи були причиною загибелі особи протиправні дії правоохоронців, чи 
подія справді сталася випадково. 

З іншого боку, Європейський суд з прав людини під час розгляду справ 
щодо загибелі осіб у місцях несвободи (приміщеннях міліції) покладає саме на 
державу обов’язок доведення невинуватості, тому проведення слідчих дій та 
відповідне їх фіксування за допомогою фото- й відеозапису може стати потріб-
ним доказом вини або невинуватості держави у загибелі людини під час пере-
бування в приміщеннях міліції. 

В милиции на харьковщине скончался русский драгдилер

 В Харьковской области правоохранители выясняют обстоятельства 
смерти человека в Изюмском РОВД. Об этом говорится в сообщении, распро-
страненном пресс-службой в ОСО ГУМВД Украины в Харьковской области. 

«36-летнего жителя Донецкой области доставили в районный отдел ми-
лиции неизвестные лица в масках. Молодой человек скончался в вестибюле по 
неизвестным причинам. Материалы по данному факту переданы для принятия 
процессуального решения в органы прокуратуры», — говорится в сообщении. 

Согласно имеющейся информации, 14 ноября около 21:00 в Изюмский РОВД 
зашли неизвестные лица, некоторые из них были одеты в камуфляжную фор-
му, а на лицах имели балаклавы. Они завели под руки мужчину, который якобы 
нуждается в медицинской помощи. Сотрудники милиции немедленно вызвали вра-
чей скорой медицинской помощи и установили личность мужчины. Им оказался 
36-летний уроженец Российской Федерации, ранее судимый за незаконные дей-
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ствия с наркотиками. Долгое время он жил в Донецкой области. Медики Изюм-
ской городской больницы, которые прибыли по вызову, констатировали смерть 
мужчины. Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направ-
лено в морг32. 

Через два дня после трагедии на YouTube появилось еще одно видео — из 
морга. В 40-секундном ролике показано тело с биркой «Агафонов»: у мужчины си-
ние от ран кисти рук, на которых видны следы от проколов, а также ссадины на 
лице и ногах. По словам Яны Кирошко, у ее мужа был перебит нос, все тело в синя-
ках и кровоподтеках, на шее — следы удушения, а стопы — сплошные гематомы.

По официальной версии, мужчину, которому требовалась медицинская по-
мощь, в милицию принесли... неизвестные в балаклавах. А вот вдова погибшего 
уверяет: перед этим ее супруг почти весь день провел в райотделе, а увезли его 
оттуда люди в камуфляже33.

У переважній частині випадків міліція заперечує свою провину, намагаю-
чись пояснити смерть людей незадовільним станом їхнього здоров’я, неадекват-
ною поведінкою, залежністю від наркотиків (алкоголю) або взагалі коментуючи 
коротко і категорично: «нам про це нічого невідомо».

Будь-які випадки загибелі людей від дій (бездіяльності) правоохоронців 
потребують ретельної і обов’язково об’єктивної та незалежної перевірки. На 
жаль, отримана можливість беззаперечного відкриття кримінального прова-
дження щодо виявлених злочинів нівелюється таким само простим механізмом 
його закриття. Статтею 284 Кримінального процесуального кодексу України ви-
значено перелік підстав для закриття кримінального провадження.

Кримінальне провадження закривається в разі, якщо:

1. встановлена відсутність події кримінального правопорушення;
2. встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;
3. не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і 

вичерпані можливості їх отримати;
4. набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за 

діяння, вчинене особою;

32 Інтернет-видання «Досьє. Нрод хочет разобраться» Стаття від 15.11.14 
http://dosye.com.ua/news/2014-11-15/v-milicii-na-harkovwine-skonchalsja-russkii-dragdiler/83323/
33 Інтернет-видання «Вести». Стаття від 20.11.14 «Под Харьковом военные в масках принесли дончанина 
умирать в райотдел.» 
http://vesti-ukr.com/harkov/78288-pod-harkovom-voennye-v-maskah-prinesli-donchanina-umirat-v-rajotdel
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5. помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є 
необхідним для реабілітації померлого;

6. існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або 
постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по 
тому самому обвинуваченню;

7. потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представ-
ник, відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі 
приватного обвинувачення;

8. стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди 
держави, яка видала особу.

Виходячи з того, що отримати достатні докази для встановлення винува-
тості конкретної особи, з урахуванням режимності приміщень, у яких відбувається 
злочин та відсутності відеозапису слідчих дій, виявляється практично неможли-
вим, тому за бажання не виникає проблем у закритті кримінального провадження 
відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК34, якщо не встановлено достатні докази для 
доведення винуватості особи в суді і вичерпано можливості їх отримати.

4. Загибель людей, в якій вбачається  
причетність міліції

Саме «перевищенням повноважень» назвали дії дільничного інспек-
тора м. Харкова, що призвели до смерті жінки, яка відмовилась іти до рай-
відділу35. 

Олег П. у січні цього року на вулиці Ньютона у м. Харків став свідком за-
тримання жінки, яке в результаті закінчилось її смертю. Дільничний та сусід 
дами, за любов останньої до голосного та активного відпочинку, вирішили до-
ставити її до райвідділу. А коли жінка відмовилась іти, заспокоїли її ударами в 
живіт, наслідком яких стали розриви внутрішніх органів та смерть жінки. По 
відношенню до працівника міліції та його подільника було відкрито кримінальне 
провадження. У нанесенні смертельного удару звинувачують цивільного, а праців-
ника міліції лише у перевищенні повноважень.

34 Кримінальний процесуальний кодекс України 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1360046846434951
35 Інтернет-видання «АТН» Проишествия Харьков. Стаття: «Свидетельствовал против милиции – сломали 
позвоночник. Свидетель по уголовному производству против участкового на себе прочувствовал кулаки 
правоохранителей. 
http://atn.ua/proisshestviya/svidetelstvoval-protiv-milicii-slomali-pozvonochnik-svidetel-po-ugolovnomu
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В одесі дільничний вчинив умисне вбивство з корисливих мотивів36…

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руковод-
ство в уголовном производстве по п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное 
убийство, совершенное из корыстных побуждений). Об этом сообщает пресс-
служба ведомства.

«В ходе расследования установлено, что 20 октября в лесополосе в 
Раздельнянском районе участковый инспектор милиции одного из райотделов 
Одессы в присутствии свидетеля убил гражданина. Погибший лишь хотел при-
обрести у милиционера автомобиль, за что поплатился жизнью. Указанный ми-
лиционер 01.11.2014 был задержан и ему сообщено о подозрении в совершении 
преступления», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что очевидца указанного события также за-
держали и ему сообщено о подозрении в сокрытии особо тяжкого преступления.

Досудебное расследование осуществляет следственное управление 
прокуратуры Одесской области.

Замість того, щоб відповідно до вимог ст. 214 КПК України за відомостя-
ми, які явно містять ознаки злочину, відкривати кримінальне провадження, мілі-
ція проводить службові перевірки, які, як завжди, закінчуються підтвердженням 
невинуватості правоохоронців.

Управління МВС України в Чернівецькій області провело службове 
розслідування щодо правоохоронців Шевченківського райвідділу міліції, 
яких звинувачують у побитті 27-річного чернівчанина Андрія дранки37.

5 серпня до оператора «102» надійшло повідомлення з лікарні швидкої ме-
дичної допомоги про те, що до них звернувся мешканець обласного центру (м. 
Чернівці) та повідомив, що 23 липня його побили у приміщенні Шевченківського 
райвідділу міліції. Виїздом слідчо-оперативної групи та інспекції з особового скла-
ду УМВС до лікарні і місця проживання заявника, опитати хлопця не було можли-
во, оскільки останнього у медичній установі не було, а вдома батько повідомив, 
що син відсутній, і він з цього приводу спілкуватись не буде. 

На наступний день з лікарні надійшло чергове повідомлення до міліції про 
те, що до них звернувся вищезгаданий громадянин, та цього разу лікарям моло-

36 Судебно-юридическая газета. Стаття «В Одесской области милиционера подозревают в совершении 
убийства» http://umdpl.info/2014/11/v-odesskoj-oblasty-mylytsyonera-podozrevayut-v-sovershenyy-ubyjstva/.
37 Інтернет-видання «Коментарі: Чернівці». Стаття «Працівників міліції звинувачують у смерті 25-річного 
чернівчанина» http://chernivtsi.comments.ua/news/2014/08/11/100045.html
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дик повідомив, що його побили у приміщенні Шевченківського РВ, але вже 27 липня. 
Однак вказаної дати хлопець у райвідділі міліції не був. 7 серпня в реанімаційне 
відділення обласної клінічної лікарні чернівчанин був госпіталізований з попере-
днім діагнозом «отруєння» та перебував у тяжкому стані. Під час його огляду 
медики виявили численні сліди від уколів, а наступного дня чернівчанин помер.

У відповідності до лікарського свідоцтва про смерть від 08.08.2014 року 
причиною смерті чернівчанина є: «гостре отруєння невідомою отруйною речови-
ною». Жодних тілесних ушкоджень на тілі хлопця не виявлено.

«За результатами проведеного службового розслідування, фактів проти-
правних дій з боку працівників Шевченківського райвідділу міліції стосовно по-
мерлого чернівчанина немає», — йдеться у повідомленні прес-служби УМВС.

Зазначений випадок набув суспільного резонансу, і 5 серпня 2014 року 
Уповноваженим Верховної ради України з прав людини було відкрито прова-
дження щодо неправомірного затримання 21 липня 2014 року працівниками 
міліції громадянина Д. та нанесення йому тілесних ушкоджень.

Відповідно до інформації та матеріалів, отриманих від громадських акти-
вістів, за період з 4 по 7 серпня батьки громадянина Д. чотири рази зверталися 
за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я для свого сина, проте 
під різними приводами отримували відмову. Перебуваючи в реанімаційному від-
діленні Чернівецької обласної клінічної лікарні, 8 серпня громадянин Д. помер.

«Враховуючи трагічні наслідки та значний суспільний резонанс, з метою 
з’ясування всіх обставин та здійснення парламентського контролю за належним 
розслідуванням зазначених подій мною було відкрито провадження у справі про 
порушення прав і свобод людини», — зазначила Валерія Лутковська.

За словами Омбудсмана, здійснення заходів в межах відкритого про-
вадження доручено Відділу спеціальних проваджень Секретаріату Уповно-
важеного. За ініціативи Уповноваженого з метою забезпечення прозорості та 
об’єктивності до заходів у межах провадження залучено також активістів гро-
мадських організацій, зокрема «Асоціацію українських моніторів дотримання 
прав людини в діяльності правоохоронних органів», «Тернопільську правозахис-
ну групу» та організацію «Світле майбутнє для тебе».

Валерія Лутковська також повідомила: «Зібрані у межах провадження 
матеріали будуть опрацьовані з метою забезпечення належного громадського 



Права людини в діяльності української міліції — 201432 | 

та парламентського контролю за ефективністю та прозорістю розслідування ви-
явлених порушень прав людини»38.

ІІІ. Право на життя під час збройного протистояння 
на майдані незалежності 18–20 лютого 2014 року

Більше сотні загиблих, десятки поранених та тисячі постраждалих прине-
сли Україні події, що відбулися 18–20 лютого 2014 року на Майдані Незалеж-
ності та вулицях урядового кварталу в м. Києві. Численні жертви протистояння 
були як з боку протестувальників, так і з боку працівників правоохоронних ор-
ганів. Незважаючи на те, що з часу зазначених подій минуло більше 10 місяців, 
жодна особа так і не притягнута до відповідальності.

З метою одержання повної та достовірної інформації щодо протиправних 
діянь правоохоронних органів та окремих посадових осіб, пов’язаних із масовими 
акціями суспільно-політичного протесту, що відбуваються в Україні з 21 листопада 
2013 року; встановлення конкретних осіб, винних в організації силового розгону 
мирних демонстрацій, побитті громадян, нападах на журналістів та перешкоджан-
ні їхній професійній діяльності; підготовки та направлення відповідних матеріалів 
до Генеральної прокуратури України з метою притягнення до відповідальності ви-
щезазначених осіб постановою Верховної Ради України була утворена Тимчасова 
слідча комісія Верховної Ради України39 з питань розслідування протиправних ді-
янь правоохоронних органів та окремих посадових осіб, посягань на права і свобо-
ди, життя і здоров’я громадян під час подій, пов’язаних із масовими акціями сус-
пільно-політичного протесту, що відбуваються в Україні з 21 листопада 2013 року.

За підсумками роботи тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради 
України щодо розслідування розстрілів демонстрантів у найкритичніші моменти 
громадянського протистояння 18–20 лютого 2014 року в Києві з’ясовано відо-
мості, що свідчать про численні порушення, що траплялися з боку як органів 
державної влади, так і протестувальників40.

38 Офіційний сайт омбудсмана. Стаття від 12.08.14 «Уповноваженим з прав людини відкрито провадження у 
справі про порушення прав і свобод людини за фактом смерті мешканця м. Чернівців» 
http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3944.
https://www.youtube.com/watch?v=lAPvJVZ6-kI 
https://www.youtube.com/watch?v=i8o-j3ypMjA 
https://www.youtube.com/watch?v=wgKZrHh_XZ4 
39 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/730-vii.
40 Офіційний сайт голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України Геннадія Москаля. 
Стаття від 05.07.2014 «Звіт ТСК щодо подій 18—20 лютого в Києві» http://www.moskal.
in.ua/?categoty=news&news_id=1099
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З огляду на те, що в період з 18 по 20 лютого 2014 року загальна кіль-
кість тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, а також вбивств учасни-
ків акцій мирного протесту та працівників правоохоронних органів, становить 
кілька тисяч, Комісія зробила акцент тільки на фактах убивств та завдання 
тілесних ушкоджень, які сталися внаслідок використання вогнепальної зброї. 

За даними швидкої невідкладної медичної допомоги м. Києва, з 6-10 год 
ранку 20 лютого невідомими з боку Майдану Незалежності та прилеглих до ньо-
го вулиць почався обстріл працівників міліції та внутрішніх військ. 

Таким чином, з 18 по 20 лютого 2014 року 196 працівників міліції та вну-
трішніх військ отримали вогнепальні поранення, з них було вбито 7 військо-
вослужбовців внутрішніх військ та 10 працівників органів внутрішніх справ. 
Слід зазначити, що на момент отримання вогнепальних поранень працівники мі-
ліції та військовослужбовці внутрішніх військ були без табельної зброї. 

Потерпілих від вогнепальних поранень військовослужбовців та праців-
ників міліції направляли до Центрального госпіталю Міноборони, Центрального 
госпіталю МВС України та госпіталю Головного управління МВС України у м. Ки-
єві, де надавалася хірургічна допомога.

…Хто саме стріляв у працівників правоохоронних органів, ані МВС 
України, ані Генеральна прокуратура України так і не встановили.

З боку учасників акції мирного протесту було вбито 76 осіб, ще 145 осіб 
отримали вогнепальні поранення (частина з них згодом померла в лікарнях).

По частині учасників акції мирного протесту стріляли з автомата Ка-
лашникова, моделі АКМС, набої 7,62×39 мм. 

З одного тіла загиблого вилучено кулю калібру 9×18 мм, яка ідентифіку-
ється, як куля від ПМ (пістолет Макарова). 

Із 17 тіл загиблих вилучено снаряди (картеч), відстріляні з гладкостволь-
ної зброї, найімовірніше з помпової рушниці «Форт-500», яка є на озброєнні під-
розділів «Беркут».

Однак слід констатувати, що в 75 відсотках загиблих та поранених від 
вогнепальної зброї є наскрізні вогнепальні поранення, тобто кулі пішли навиліт, 
що характерно для пострілів зі снайперських гвинтівок.

Комісією встановлено, що автомати Калашникова калібру 5,45×39 мм на 
той час були на озброєнні тільки у внутрішніх військ, а автомати Калашникова 
калібру 7,62×39 мм — на озброєнні підрозділів «Беркут».

Те, що снайперські підрозділи, які були в розпорядженні внутрішніх військ 
МВС України; спецпідрозділу ГУБОЗ МВС України «Сокіл»; спецпідрозділу ГУ МВС 
України у м. Києві «Беркут», спецпідрозділу СБУ «Альфа» 20 лютого 2014 року зна-
ходилися на бойових позиціях, зафіксовано радіоперехопленням розмов між учасни-
ками снайперських груп.
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Встановлено, що основним перемовником був снайпер із позивним «Ми-
рон», який ідентифікований, як начальник снайперського відділу Управління «Аль-
фа» Служби безпеки України.

Крім того, на позиціях були виставлені снайперські групи, що належать 
Управлінню державної охорони (місце розташування — дах будівлі Адміністрації 
Президента та дах Будинку з химерами).

22 лютого 2014 року на посаду в.о. міністра внутрішніх справ України 
було призначено Арсена Авакова. В день призначення в приміщенні Верховної Ради 
голова ТСК Геннадій Москаль особисто підходив до 

А. Авакова з проханням виділити співробітників Центрального апарату 
МВС України для термінової охорони й опечатування зброї спецпідрозділів МВС 
України «Сокіл», спецпідрозділу «Беркут» ГУ МВС України у м. Києві, складу озбро-
єння Департаменту матеріально-технічного та ресурсного забезпечення МВС 
України, а також ряду підрозділів внутрішніх військ, особливо тих, за якими чис-
лилися снайперські групи.

Пан Аваков спочатку з такою пропозицією погодився, але згодом не вжив 
жодних заходів для збереження зброї та відповідної документації. Це дало мож-
ливість командиру спецпідрозділу «Беркут» К. та цілій групі співробітників «Бер-
куту», які брали безпосередню участь у розстрілі учасників акцій мирного про-
тесту на вул. Інститутській, викрасти з приміщення спецпідрозділу «Беркут» ГУ 
МВС України у м. Києві: 

 � 24 АКМС калібру 7,62×39 мм;
 � 1 помпову рушницю «ФОРТ»;
 � 3 снайперські гвинтівки СВД «ФОРТ-500»; знищити:
 � журнали прийому та видачі вогнепальної зброї; 
 � накази про закріплення зброї за кожним конкретним співробітником спец-

підрозділу «Беркут»;
 � картки-замісники на отримання зброї; 
 � контрольні кулі та гільзи від зброї спецпідрозділу «Беркут», які з незрозу-

мілих причин зберігалися не в Державному науково-дослідному експерт-
но-криміналістичному центрі МВС України, як це передбачено відомчими 
нормативно-правовими актами, а в спецпідрозділі «Беркут». Після цього 
К. та група його підлеглих безперешкодно залишити територію України…

Таким чином, через злочинно-халатне ставлення до виконання службових 
обов’язків керівництвом МВС усі речові докази, які мали лягти в основу обви-
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нувального акту щодо участі спецпідрозділу «Беркут» (окремої роти, яка була 
одягнута в чорну уніформу), безповоротно втрачено й фактично відновленню не 
підлягають...

Відсутність зброї, а також контрольних куль та гільз не дає балістичній 
експертизі можливості встановити факт приналежності автоматів АКМС, які 
на сьогодні залишилися на озброєнні спецпідрозділу «Беркут», до куль, що були 
вилучені з тіл поранених та загиблих від пострілів з автомату Калашникова.

На сьогодні Генеральною прокуратурою України затримано два працівни-
ки зазначеної роти, щодо котрих є докази, що 20 лютого 2014 року на вул. Інсти-
тутській у Києві вони мали в руках автомати Калашникова й стріляли з них. Але 
сама зброя — автомати Калашникова — відсутня. 

Факт того, що затримані Генеральною прокуратурою України два спів-
робітники «Беркуту» стріляли і в зазначений час знаходилися на вул. Інститут-
ській, підтверджено, але, на жаль, матеріалізувати ці факти сьогодні неможливо 
через втрату всіх речових доказів.

На думку Комісії, є кілька версій щодо використовуваної вогнепальної зброї:
— це могла бути не табельна зброя спецпідрозділу «Беркут», а вогнепаль-

на зброя, яка зберігалася в Департаменті матеріально-технічного та ресурс-
ного забезпечення МВС України, який, до речі, розташований неподалік від місця 
протистояння на Кріпосному провулку;

— або вогнепальна зброя, яка вилучалася з незаконного обігу й за актами 
визначалася, як знищена, а насправді могла була використана під час розстрілу 
мітингувальників.

На думку ТСК, без ідентифікації автоматів Калашникова та прив’язки їх 
застосування до затриманих працівників спецпідрозділу «Беркут» ця справа не 
має судової перспективи.

Також у Комісії є дані, що до розстрілу мітингувальників по 
вул. Інститутській та на Майдані Незалежності міг бути причетний 

спецпідрозділ «Беркут» ГУ МВС України у м. Севастополі, який у період зазначених 
подій зі зброєю знаходився в Києві. Команду на застосування вогнепальної зброї 
йому особисто давав заступник міністра внутрішніх справ Р.

Але перевірити цю інформацію ТСК не має можливості з огляду на те, що 
це можна здійснити тільки слідчим шляхом.

Тимчасова слідча комісія Верховної ради продовжує свою роботу.
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IV. Право на життя працівників  
органів внутрішніх справ

Можна назвати багато чинників, які сьогодні безпосередньо впливають на 
рівень безпеки працівника правоохоронних органів як під час виконання професій-
них обов’язків, так і у вільний від роботи час. Обов’язки працівника міліції перед-
бачають значно більші ризики, ніж будь-яка інша робота. Саме тому основними 
вимогами до працівників міліції є психологічна стійкість, вміння працювати в екс-
тремальних умовах, фізична загартованість та володіння спеціальними навичками. 

На жаль, останнім часом у суспільства сформувалось негативне ставлення 
до правоохоронців, що створює додаткові ризики для їхнього життя та здоров’я. 
Наскільки це ставлення відповідає дійсності можна судити із численних повідо-
млень, що лунають з телеекранів, сторінок друкованих та інтернет ЗМІ. Але не 
можна казати, що всі працівники міліції перевертні, кати та вбивці. Впевнений, що 
у системі органів внутрішніх справ достатньо порядних та відповідальних людей.

Водночас фокус засобів масової інформації, як правило, спрямований саме 
на негативні аспекти правоохоронної діяльності. «Міліціонери катували, вбили, 
зґвалтували, пограбували тощо…» Як наслідок, суспільство вороже налаштовано 
до будь-якої особи, що носить на плечах погони працівника міліції. Наслідками 
такого ворожого ставлення є безпосередня загроза життю міліціонерів. 

У Печерському районі Києва розстріляли трьох працівників відділу по 
боротьбі з незаконним обігом наркотиків Голосіївського районного управ-
ління ГУМВС України в м. Києві.

У столиці на вулиці Мічуріна в квартирі було знайдено тіла двох міліціоне-
рів. Ще одного правоохоронця виявили мертвим у машині.

Всі троє загиблих міліціонерів були працівниками відділу по боротьбі з незакон-
ним обігом наркотиків Голосіївського районного управління ГУМВС України в м. Києві41.

У львові вихідці з Кавказу убили міліціонера42.

Убивство сталося у Сихівському районі Львова. Недалеко від нічного клубу. 
26-річний правоохоронець був не на службі. Відпочивав у барі.

Як розповідають очевидці, чомусь зчепився з відвідувачами закладу. Зчи-
нилася бійка. Уже на вулиці міліціонера повалили на землю. І почали бити ногами...

41 Інтернет-видання «Преса України», стаття від 18.12.14 «У Києві вбили трьох міліціонерів».

42 Інтернет-видання «Подробности» http://podrobnosti.ua/criminal/2014/11/20/1003759.html
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Правоохоронця так побили, що швидка не встигла довезти його до лікарні. 
У машині чоловік помер. До вбивства виявилися причетними троє людей. Безпо-
середньо били міліціонера двоє вихідців з Кавказу. За попередньою інформацією, 
обидва живуть у Львові. Торгують на ринку фруктами.

Разом з ними була дівчина. Знущання вона спокійнісінько знімала на теле-
фон. Усіх підозрюваних — затримали, вони дають свідчення.

У міліціонера залишилися дружина і маленька дитина.

У донецькій області вбито начальника докучаєвського міськвідділу міліції 
та його водія43.

В Донецкой области сегодня, 31 июля, убит начальник Докучаевского го-
ротдела милиции Василий Рябоконь. Вместе с его водителем. Об этом «Остро-
Ву» сообщил источник в МВД. Убийцы сделали контрольный выстрел в голову.

Преступление произошло на территории, контролируемой Украинским 
государством.

На Прикарпатті вбили міліціонера44.

На Прикарпатті вбили міліціонера. У полі Снятинського району знайшли 
тіло правоохоронця з ознаками насильницької смерті. 

33-річний Тарас Вирстюк виховував семирічну доньку та працював по-
мічником оперативного чергового в Снятинському райвідділі міліції. 28 квітня у 
формі він добирався на роботу. Однак до місця служби не прибув.

У Чернівецькій області вбили 22-річного міліціонера45.

29 серпня близько 9 години ранку на спецлінію «102» зателефонував черговий 
лікар Хотинської центральної районної лікарні та повідомив, що в реанімації від но-
жового поранення помер міліціонер. Правоохоронці оперативно розпочали усі необ-
хідні заходи і затримали зловмисника. Йому 30 років, мешканець Хотинського райо-
ну. Відомо також, що він вже раніше притягався до кримінальної відповідальності.

Міліціонер їхав у власному авто разом із цим чоловіком. Між ними виникла 
словесна суперечка, правоохоронець зупинив автомобіль. В цей момент зловмис-

43 Інтернет-видання «Остров». Стаття «Террор! Убит начальник Докучаевского горотдела милиции. Вместе с 
водителем» http://www.ostro.org/general/society/news/451574/
44 НТК ТВ https://www.youtube.com/watch?v=McEs0GGOnd8#t=91
45 Інтернет-видання «ВідідО» 
http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/u_chernivec_kii_oblasti_vbili_22-richnogo_milicionera/
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ник дістав із кишені ніж і вдарив ним у груди загиблого. Саме це і стало причиною 
смерті, повідомили у прес-службі буковинської міліції.

Таких прикладів можна наводити багато. Це інша сторона медалі, коли 
суспільство бачить у працівниках органів внутрішніх справ не захисників, а воро-
гів, які мало того, що представляють державний орган виконавчої влади, але ще 
й озброєні і об’єднані в систему. 

Фокусування ЗМІ на злочинцях в погонах та негативних проявах суспіль-
ства до правоохоронців породжують стіну недовіри між міліцією та звичайними 
громадянами. Про це потрібно пам’ятати чи не в першу чергу журналістам, які 
у погоні за сенсацією та кількістю «лайків» намагаються озлобити та стравити 
між собою владу та звичайних громадян. Ніхто не знімає відповідальності за 
об’єктивні огріхи, а іноді і злочини з боку працівників міліції, вони безумовно по-
требують ефективного розслідування та покарання винних. Але сьогодні перед 
нами стоїть набагато складніша задача — зберегти нашу країну. 

Висновки

Очевидно, що ігнорування права на життя з боку будь-якої держави при-
водить до безповоротної втрати не тільки людських життів, але і довіри до дер-
жави як інституту, що має на меті збереження та захист життя її громадянина. 

Людина не може відчувати себе у безпеці у державі, — де системно по-
рушується право на життя. Уявний захист законом певного права не відіграє 
належної ролі, коли ігнорується органами державної влади і відсутній дієвий 
механізм захисту цього права.

Сьогодні Україні як ніколи потрібна міцна та надійна правоохоронна сис-
тема. Окрім діяльності у сфері боротьби зі злочинністю, умови, у яких опинилась 
країна, покладають на плечі правоохоронців додаткові функції, які за звичайних 
обставин повинні виконувати збройні сили. 

Виконуючи свій службовий обов’язок працівники органів внутрішніх справ 
часто ризикують своїм життям. Загибель працівників міліції під час виконання служ-
бових обов’язків, можливість отримати каліцтво — це ті ризики, з якими щоденно сти-
каються правоохоронці. Разом з тим все частіше міліція піддається нищівній критиці 
за випадки нехтування своїми обов’язками, непрофесіоналізм та системну корупцію. 
Низькі моральні якості, невідповідний рівень підготовки співробітників правоохорон-
них органів, відсутність належного фінансування і як наслідок пошуки протиправних 
механізмів збагачення — приводять до брутальних порушень та загибелі людей.

Розуміння позитивного та негативного обов’язку держави щодо забез-
печення права на життя дозволяє виокремити об’єктивні причини, що стають 
джерелом порушень права на життя з боку працівників міліції. 
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Позитивний обов’язок держави зобов’язує її створити належні умови для 
реалізації людиною права на життя. Негативний обов’язок — не перешкоджати 
їй в реалізації цього права, тобто не позбавляти людину життя. Важливо розу-
міти, що у деяких обставинах держава має законне право позбавити людину 
життя, оскільки це є «виключно необхідним». 

Дехто вважає, що «державі» вигідно покривати злочини, що скоюють 
«гвинтики» правоохоронної системи. Нібито якщо держава не буде «захищати» 
правоохоронців, то і вони перестануть захищати режим. І на жаль, саме така 
ситуація відбувалась у 2014 році в нашій країні. Але таке ставлення характерно 
для авторитарних держав і не може довго тривати у суспільстві, яке цілеспрямо-
вано рухається до демократичних цінностей. 

Початком дійсних та ефективних реформ саме правоохоронної системи 
може стати запровадження інституту ефективного розслідування кожного ви-
падку порушення будь-якого права людини, особливо права на життя. 

Рекомендації

Організувати незалежний професійний відбір кандидатів на посади пра-
цівників правоохоронних органів із обов’язковим наголосом на психологічну скла-
дову та наявність високих моральних цінностей. Для зниження ризику корупційної 
складової під час прийому нових правоохоронців професійний відбір кандидатів 
можна організувати в іншому регіоні України (наприклад, в іншій області).

Врегулювати систему фінансування діяльності правоохоронних органів виключ-
но із державного бюджету з належним рівнем оплати праці та соціального захисту.

Виключити можливість здійснення господарської діяльності та отриман-
ня «благодійної» допомоги органами внутрішніх справ. 

Забезпечити фіксування (аудіо-, відеозапис) усіх дій, що відбуваються за 
участю осіб незалежно від статусу (затриманий, доставлений чи відвідувач), які 
прибули до органу внутрішніх справ. Ще краще фіксувати на відео будь-який 
контакт правоохоронця із особою.

Виключити із системи оцінювання роботи міліції показники розкриття 
правопорушень та впровадити систему оцінки їхньої діяльності на підставі гро-
мадської думки (наскільки безпечно громадяни почувають себе на вулиці, вдо-
ма, в нічний час, чи довіряють правоохоронним органам і т.д.).

Зобов’язати кожного працівника міліції щорічно складати майнову де-
кларацію та проходити перевірку на відповідність рівня життя отриманим до-
ходам.

Розробити державну програму, покликану на формування у суспільстві 
позитивного іміджу працівника органів внутрішніх справ.

Змістити фокус уваги ЗМІ на приклади позитивного виконання обов’язків 
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Незаконне насильство  
та жорстоке поводження в 
органах внутрішніх справ

1. Вступ

Міліція є однією з основних інституцій, що забезпечують примус у державі. 
Його законність, обґрунтованість та виваженість є запорукою функціонування 
правової системи держави. На жаль, одним з нещадних руйнівників такої сис-
теми є катування та неналежне поводження, фізичне та психологічне знущання 
над особою з боку такої системи, внаслідок порушення цієї законності, обґрун-
тованості та виваженості.

Заборона катування є імперативною нормою та, як постійно підкреслює 
у своїй практиці Європейський суд з прав людини (далі — ЄСПЛ), «відображає 
одну з фундаментальних цінностей демократичного суспільства»46. Свобода від 
катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, 
видів поводження і покарання закріплені в усіх основних міжнародних доку-
ментах, починаючи від загальних принципів міжнародного права, міжнародних 
документів звичаєвого права до міжнародних договорів на універсальному та 
регіональному рівнях.

2. Аналіз міжнародних  
та національних правових норм

2.1. Міжнародні правові норми

Особливе місце серед прав людини займають невід’ємні права. Це права, 
відступ від яких (порушення) або обмеження яких не може бути виправдано ні за 
яких обставин. Якщо право на свободу, право на вільне пересування і навіть пра-
во на життя у визначених законом випадках держава може обмежити, то право, 

46 Буткевич В. Особливості з’ясування правового змісту ст. 3 ЄКПЛ та застосування основних стандартів / 
В. Буткевич // Європейський суд з прав людини. Судова практика / Дод. до журн. «Право України». – Вип. 1 
ч. 1: Стаття 3 ЄКПЛ. Заборона катувань: у 3 ч. – 2011. – С. 791-801.
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передбачене статтею 3 Європейської конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі — ЄКПЛ) є правом непорушним, реалізація якого за 
жодною ознакою, за жодних умов і за жодних обставин, не може бути скасоване 
чи будь-яким чином обмежене47:«Нікого не може бути піддано катуванню або 
нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню»48.

В міжнародній практиці (ч. 1 ст. 1 Конвенції ООН проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і 
покарання) під катуванням розуміють «будь-яку дію, якою будь-якій особі навмис-
не заподіюються сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отри-
мати від неї або від третьої особи відомості чи визнання, покарати її за дії, які 
вчинила вона або третя особа чи у вчиненні яких вона підозрюється, а також за-
лякати чи примусити її або третю особу, чи з будь-якої причини, що ґрунтується 
на дискримінації будь-якого виду, коли такий біль або страждання заподіюються 
державними посадовими особами чи іншими особами, які виступають як офіційні, 
чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи за їх мовчазної згоди»49. 

Крім того, зазначено, що в термін «катування» не включаються біль або 
страждання, що виникли внаслідок лише законних санкцій, невіддільні від цих 
санкцій чи спричиняються ними випадково.

2.2. Національне законодавство

Українське законодавство також включає норми, що забороняють кату-
вання у будь-якому прояві. Зокрема, на найвищому юридичному рівні, статтею 
28 Конституції України визначено право кожного на повагу до його гідності. 
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, 
що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її 
вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам50. 
Реалізація даного положення знаходить своє місце у низці законодавчих актів, 
починаючи від відповідальності у Кримінальному кодексі України (далі — КК) 

47 Заборона катування. Практика Європейського суду з прав людини. – К.: Український Центр Правничих 
Студій, 2001. – С. 12.
48 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Конвенція про захист прав людини і основопо-
ложних свобод. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
49 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_085
50 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Конституція України. http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80
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і закінчуючи постійним нагадуванням про важливість цього права у відомчих 
інструкціях органів внутрішніх справ.

2.2.1. Проблема визначення поняття катування та його суб’єкту  
у законодавстві про кримінальну відповідальність

При розгляді поняття «катування» слід звернути увагу на те, що міжна-
родні договори та національне законодавство в різний спосіб визначають як 
саме поняття так і суб’єкт цього діяння. 

Якщо міжнародні договори вважають суб’єктом катування тільки наступ-
них осіб: 1) державну посадову особу; 2) іншу особу, яка виступає як офіційна 
особа; 3) іншу особу — з підбурювання офіційної особи, чи з її відома, чи за її 
мовчазної згоди, то у випадку українського законодавства — будь-яку осудну 
особу, що досягла 16-річного віку51 (ст. 127 КК України).

У диспозиції цієї статті в чинній редакції під катуванням розуміється «умис-
не заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання 
шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою примусити 
потерпілого чи іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отрима-
ти від нього або іншої особи відомості чи визнання або з метою покарати його чи 
іншу особу за дії, скоєні ним або іншою особою чи у скоєнні яких він або інша особа 
підозрюється, а також з метою залякування чи дискримінації його або інших осіб»52.

Більш того, стосовно цього поняття український законодавець проявляє 
непослідовність, яка полягає в тому, що в різний час це поняття у вищевказаній 
статті визначалось по-різному: відповідно до змін, внесених Законом від 12 січня 
2005 року №2322-IV, статтю було доповнено окремою частиною, що передбача-
ла підвищену відповідальність для працівника правоохоронного органу, роблячи 
злочин тяжким. А відповідно до Закону від 15 квітня 2008 року №270-VI, право-
охоронець був замінений на службову особу з використанням свого службового 
становища. І, нарешті, відповідно до Закону від 5 листопада 2009 року №1707-VI, 
слова «службовою особою з використанням службового становища» було вилу-
чено, та повернуто редакцію статті щодо суб’єкта до вихідного положення.

51 Законодавство України проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 
гідність, видів поводження і покарань. Науково-практичний коментар. Хавронюк М.І., Гацелюк В.О. – Київ: 
ВАІТЕ, 2014. – С. 40.
52 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Кримінальний кодекс України. http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page4
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Щодо причин такої поведінки законодавця можна зазначити, що «по 
незрозумілій причині з ч. 2 ст. 127 КК зникла кваліфікуюча ознака — вчинення 
катування службовою особою з використанням свого службового становища. 
Аналіз супровідної записки до законопроекту, висновку головного науково-екс-
пертного та юридичного управління Верховної Ради України та стенограми 
засідання законодавчого органу України (всі документи з офіційного сайту — 
www.rada.gov.ua) показав, що виключення означеної ознаки з ч. 2 ст.127 КК ні-
ким не було помічено, не планувалося та пройшло випадково. Причину такого 
курйозу розкривають порівняльні таблиці до законопроекту для 1-го та 2-го 
читань з яких чітко видно, що у якості вихідної (чинної) редакції ч. 2 ст.127 КК 
для голосування була взята її недіюча редакція станом на 05.04.2001 р., яку вже 
двічі було змінено!»53.

Цілком погоджуючись з висновком автора щодо такої ситуації — «випад-
кове виключення» з кваліфікуючих ознак катування ознаки його вчинення службо-
вою особою та існування словосполучення «за відсутності ознак катування» у ч. 
2 ст. 365 КК та ч. 2 ст. 373 КК призводить до серйозних недоліків у механізмі 
кримінально-правового впливу»54, від себе додамо, що час від часу подаються 
законопроекти щодо урегулювання такої ситуації, проте вони досі не знайшли 
підтримки серед народних депутатів.

Таким чином, з точки зору національного законодавства суб’єктом ка-
тування може бути будь-яка особа, яка здійснила зазначені у статті дії, а не 
тільки представник державного органу влади (офіційної влади).

Однак судова практика по відношенню до працівників міліції й до сьогод-
ні оцінює катування, відповідальність за яке передбачена в ч. 1 ст. 127 КК як дії, 
передбачені ч. 2 ст. 365 КК України55, хоча з часу набрання чинності Законом 
№270-VI від 15 квітня 2008 року практично не може виникнути ситуація, за 
якої перевищення службовою особою правоохоронних органів влади чи служ-
бових повноважень, яке супроводжується насильством, застосуванням зброї 
або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілими, діями, 
могло б кваліфікуватися за ч. 2 ст. 365 КК України. 

53 Михайленко Д.Г. Кримінально-правова характеристика катування [Електронний ресурс] // Часопис Ака-
демії адвокатури України. – 2011. –  №13 (4). – С. 7.
54 Там само.
55 Книженко О.О., Маренич Д.П. Протидія катуванню: актуальні питання сьогодення [Електронний ресурс] // 
Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 5. – С. 109.
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Адже відповідно до цього Закону абзац перший частини другої статей 
365 і 373 доповнено словами «за відсутності ознак катування». Це означає, що 
побої, мучення або інші насильницькі дії, вчинені: 1) під час перевищення влади 
або службових повноважень службовою особою правоохоронних органів; 2) при 
допиті особою, яка проводить дізнання або досудове слідство, — не можуть 
кваліфікуватися за статтями 365 та 373 КК України56.

2.2.2. Кримінальне процесуальне законодавство

Попри великі сподівання, оцінюючи 2 роки роботи Кримінального проце-
суального кодексу України (далі — КПК), слід констатувати відсутність значних 
зрушень у сфері запобігання та протидії катуванням.

Хоча і спостерігається тенденція до значної гуманізації сфери криміналь-
ної юстиції, що проявляється у зменшенні кількості осіб в СІЗО й місцях позбав-
лення волі, збільшенні застосованих альтернативних запобіжних заходів, змен-
шення чисельності затримань, обшуків, проте все це відбувається на загальному 
фоні порушення прав підозрюваних осіб, адвокатів, маніпулювання органами до-
судового розслідування своїми повноваженнями тощо57.

Результати перших років дії КПК показали, що дійсно відбулось зменшен-
ня випадків катування, але викорінити це негативне явище остаточно тільки за 
допомогою впровадження нового закону навряд чи вдасться. Лише декларуван-
ня певної норми ще ніколи не приводило до кардинальних змін, головним за-
вданням є впровадження практики застосування нового законодавства на усіх 
рівнях, тільки тоді можна буде проаналізувати, який вплив на ситуацію відіграв 
той чи інший припис.

Так, були сподівання, що з прийняттям нового КПК мала бути вирішена 
проблема із відкриттям кримінального провадження за скаргами (заявами) на 
катування, так як законодавець відмовився від інституту порушення криміналь-
ної справи. Проте, за великим рахунком, ситуація залишилась незмінною, адже 
кількість проваджень, направлених з обвинувальними актами до суду, залиши-
лась на тому ж рівні, що і в попередніх роках. Тобто ймовірність поскаржитись у 

56 Законодавство України проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 
гідність, видів поводження і покарань. Науково-практичний коментар. Хавронюк М.І., Гацелюк В.О. – Київ: 
ВАІТЕ, 2014. – С. 72.
57 35 неформальних практик у кримінальному судочинстві України / О.А. Банчук, І.О. Дмитрієва, Л.М. Лобойко, 
З.М. Саідова. – К.: «Арт-Дизайн», 2014. – С. 4.
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встановленому законом порядку на катування зросла, а кількість випадків, коли 
така можливість була використана на практиці, залишилась на тому ж рівні.

Про причини небажання з боку потерпілих звертатись за допомогою до 
держави дивіться нижче.

2.2.3. Державне бюро розслідувань

У 2014 році з’явилась низка концепцій створення Державного бюро роз-
слідувань (далі — ДБР), органу досудового розслідування, передбаченого ст. 
216 КПК України (термін запровадження, визначений прикінцевими положення-
ми, складає 5 років, тобто до листопада 2017 року).

Так, проблема із його запровадженням була сформульована ще в попе-
редніх роках, що знайшло своє відображення у доповідях правозахисних органі-
зацій та наукових публікаціях.

9 квітня 2013 року на виконання пілотного рішення у справі Каверзіна58 
український уряд надав Комітету Міністрів Ради Європи глобальний план дій 
(DH-DD (2013)411), який включає в себе цілу низку заходів як щодо забезпе-
чення ефективності розслідування, так і попередження поганого поводження 
з боку міліції. 

Що стосується заходів з метою забезпечення ефективності розслідуван-
ня скарг на жорстоке поводження з боку міліції, Уряд повідомив Комітет Міні-
стрів РЄ, зокрема, про таке — ДБР буде створене не пізніше2017 року59.

Щодо ефективності розслідування, у доповіді правозахисних організацій 
«Права людини в України — 2013» зазначається:

«Створення ДБР як незалежного органу (без жодних ієрархічних або інсти-
туційних зв’язків між бюро та Міністерством внутрішніх справ чи Генеральною 
прокуратурою) уповноваженого проводити розслідування скарг на погане по-
водження з боку працівників міліції, справді може вирішити системну проблему 
неефективного розслідування, яке зазвичай проводиться органами прокуратури.

58 Офіційний портал Верховної Ради. Законодавство. Рішення Європейського суду з прав людини. Справа 
«Каверзін проти України». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_851
59 Офіційний сайт Ради Європи. https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBl
obGet&InstranetImage=2297998&SecMode=1&DocId=2004126&Usage=2
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Адже неспроможність прокуратури провести ефективне розслідування 
таких скарг в значній мірі спричинена тим, що вона не є, по суті, незалежним 
органом. Так, прокуратура має функції, які призводять до «конфлікту інтересів» 
в її діяльності: з одного боку саме прокуратура відповідає за перевірку законності 
дій міліції, а з іншого — прокуратура підтримує обвинувачення у суді, а відтак, 
має тісні професійні зв’язки з працівниками міліції. Отже, створення державного 
бюро розслідувань є однією з найголовніших задач, передбачених глобальним пла-
ном Уряду з метою забезпечення ефективного розслідування скарг на катування 
працівниками міліції»60.

Отже, на виконання поставленого завдання, у 2014 році, були запропо-
новані наступні кроки зі створення Бюро:

a) Внесення доопрацьованого законопроекту на заміну проекту 
№3042-д Кожем’якіна та ін. 

10 квітня 2014 року в Верховній Раді України зареєстровано проект За-
кону про Державне бюро розслідувань (реєстр. №3042-д61, народні депутати 
України Кожем’якін А.А., Паламарчук М.П., Васильєв Г.А.).

Цей проект розроблено у 2013-2014 роках Центром політико-правових 
реформ (ЦППР) і внесено на заміну проекту з аналогічним номером, зареєстро-
ваного у серпні 2013 року тими ж народними депутатами України.

Проектом Закону про Державне бюро розслідувань в редакції від Цен-
тру політико-правових реформ пропонується створити цей орган як спеціаль-
ний орган досудового розслідування виключно злочинів із визначеними законом 
ознаками корупції, скоєних найвищими службовими особами держави, суддями 
і прокурорами, а також злочинів катування, вчинених працівниками право-
охоронних органів.

Для досягнення зазначеної мети законопроект визначає правові основи 
організації, повноваження і порядок діяльності Державного бюро розслідувань —  
«центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом і правоохорон-
ного органу, метою створення якого є забезпечення чесності, безсторонності 

60 Права людини в Україні – 2013. Доповідь правозахисних організацій. / За ред. Є.Ю. Захарова. / Українсь-
ка Гельсінська спілка з прав людини. – Харків: Права людини, 2014. – С. 102-103.
61 Офіційний портал Верховної Ради України. Законотворчість. 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=47988&pf35401=297729
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та непідкупності вищих посадових осіб держави, суддів і прокурорів». Тобто, у 
проекті пропонується не створювати ДБР на базі наявних спеціальних підрозді-
лів, зокрема, МВС та СБУ, «які не стали перешкодою на шляху поширення корупції 
у вищих ешелонах влади».

На ДБР покладаються наступні функції: участь у формуванні та реалізації 
єдиної державної антикорупційної політики, державний контроль за виконанням 
антикорупційного законодавства державними органами, їхніми посадовими осо-
бами, координація реалізації органами виконавчої влади антикорупційної стра-
тегії, а також виконання державної програми запобігання та протидії корупції.

Крім того, проект закону передбачає, що в повноваження бюро входить 
досудове розслідування кримінальних корупційних правопорушень, злочинів, 
пов’язаних із катуваннями, які здійснюють працівники правоохоронних орга-
нів. Водночас до функцій ДБР належить оперативно-розшукова діяльність.

Попри загальний потенціал проекту, на засіданні Верховної Ради України 
3 червня 2014 року законопроект не був підтриманий в першому читанні, відпо-
відно проект не був прийнятий.

b) Антикорупційні ініціативи

Можна сказати, що 2014 рік відзначився тим, що законодавець нама-
гався одночасно виконати два нагальних завдання — посилення ефективнос-
ті боротьби із корупцією шляхом створення спеціальної інституції та створення 
Державного бюро розслідувань.

Причиною появи у прийнятому КПК України згадки про ДБР, в тому чис-
лі, був посилений тиск США та Європейського Союзу на Україну, звинувачувану 
у надмірній корумпованості та засиллі організованої злочинності. Так, однією 
з вимог ЄС до України для переходу на безвізовий режим є створення анти-
корупційного бюро, нового державного правоохоронного органу для проти-
дії корупції. Логічно передбачити, що одним із пріоритетів цієї структури має 
стати специфічний захист правовими засобами діяльності іноземних інвесторів 
від руйнівного впливу вітчизняних високопосадових корупціонерів і організо-
ваної злочинності62.

62 Скулиш Є.Проблемні питання створення державного бюро розслідувань // Вісник Національної академії 
правових наук України. – 2013. – № 4 (75). – С. 210.
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Влітку 2014 року Кабінет Міністрів України затвердив план першочер-
гових заходів з подолання корупції63. Зокрема, згідно з розпорядженням, уряд 
доручив Мін’юсту забезпечити супроводження у Верховній Раді України проек-
ту закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» до його прийняття народними 
депутатами України.

Також Міністерство юстиції та урядовий уповноважений з питань антико-
рупційної політики повинні були до 1 вересня 2014 року розробити законопроект 
щодо встановлення ефективних інструментів запобігання, виявлення та врегулю-
вання конфлікту інтересів в діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, здійснення фінансового контролю за їх 
майновим станом, а також законопроект щодо усунення можливості для осіб, які 
вчинили корупційні злочини, бути звільненими від відповідальності та покарання, 
зокрема з передачею на поруки, у зв’язку з дійовим каяттям, випробуванням. 

У цьому ж розпорядженні було заплановано розробити і внести в уста-
новленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект «Про 
Державне бюро розслідувань».

Ідея ДБР частково була потіснена (але не замінена) ідеєю Національно-
го антикорупційного бюро України64. 

Але Коаліційна угода, підписана 21 листопада 2014 року парламентськи-
ми партіями України VIII скликання, передбачає (п. V.3) створення Державного 
бюро розслідувань. До ДБР повинні перейти слідчі функції органів прокуратури 
і частково Служби безпеки України. В частині боротьби з корупцією — окрім 
питань, що належать до відання Національного антикорупційного бюро65.

Передбачається, що Державне бюро розслідувань буде реалізовувати 
політику у сфері протидії корупції (крім питань, що належать до відання Націо-
нального антикорупційного бюро), у сфері протидії організованій злочинності та 

63 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
02.07.2014 р. №647-р «Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції». 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/647-2014-%D1%80
64 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Закон України «Про Національне антикоруп-
ційне бюро України». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1698-vii
65 Сайт фракції «Об’єднання «Самопоміч». Проект коаліційної угоди // http://samopomich.ua/wp-content/
uploads/2014/11/Koaliciyna_uhoda_parafovana_20.11.pdf



Права людини в діяльності української міліції — 201450 | 

з правом ведення досудових розслідувань злочинів у зазначених сферах, а та-
кож з правом досудового розслідування особливо тяжких злочинів та злочинів, 
скоєних співробітниками органів правопорядку.

В ДБР переходять слідчі функції органів прокуратури і частково Служби 
безпеки України, — йдеться в документі.

Також зазначається, що порядок призначення на посаду керівника ДБР 
аналогічний порядку, передбаченому для призначення керівника Національного 
антикорупційного бюро.

Отже, на нашу думку, до проблеми протидії катуванню та неналежному 
поводженню або корупції у правоохоронних органах України потрібно підходити 
ширше, ніж до вирішення вузькопрофільного питання створення ДБР.

Хоча очевидно, що створення такого Бюро в загальному має покращити 
наявну ситуацію, але для цього потрібен постійний контроль та оцінка ефектив-
ності роботи такого органу — спільними зусиллями влади та громадськості.

2.2.4. НПМ

Численні міжнародні домовленості з метою вжиття заходів з поперед-
ження та недопущення катувань свідчать про те, що подолання проблеми ка-
тування та неналежного поводження є актуальним в сьогоденному суспільстві.

До таких домовленостей, в першу чергу, можна віднести вже згадану 
Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що при-
нижують гідність, видів поводження і покарання (1984 р.) та Факультативний 
протокол66 до неї (2002 р.).

Дані норми дають чітке визначення терміну «катування», а також наклада-
ють на Високі договірні сторони (країни, що ратифікували угоди) чітко визначені 
зобов’язання щодо вжиття заходів для боротьби з катуваннями та неналежним 
поводженням. Окрім цього, зазначеними міжнародними угодами створюються 
спеціальні органи — комітет та підкомітет для боротьби із катуваннями. Кожна 

66 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Факультативний протокол до Конвенції проти 
катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покаран-
ня. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_f48
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держава-сторона вживає ефективних законодавчих, адміністративних, судових 
та інших заходів для запобігання актам катувань на будь-якій території під її 
юрисдикцією. 

Держави-підписанти зобов’язуються надавати визначеним органам ін-
формацію про наявність та кількість місць несвободи, а також доступ до цих 
місць та до осіб, що там перебувають. Також держави, які ратифікували Фа-
культативний протокол до Конвенції проти катувань, взяли на себе зобов’язання 
створити на національному рівні відповідні механізми для боротьби із катуван-
нями та іншим жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, пово-
дженням чи покаранням — національні превентивні механізми (НПМ).

2 жовтня 2012 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 
внесення змін до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини» щодо національного превентивного механізму»67, яким функції 
національного превентивного механізму в Україні були законодавчо покладені 
на Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. 4 листопада 2012 року Закон 
вступив у силу.

Відповідно до ст. 19-1 Закону, національному превентивному механізму 
надано наступні права:

 � здійснювати регулярні відвідування місць несвободи без попереднього 
повідомлення про час і мету відвідувань та без обмеження їх кількості; 

 � проводити опитування осіб, які перебувають у місцях несвободи, з метою 
отримання інформації стосовно поводження з цими особами і умов їх три-
мання, а також опитування інших осіб, які можуть надати таку інформацію;

 � вносити органам державної влади, державним органам, підприємствам, 
установам, організаціям незалежно від форми власності, пропозиції щодо 
попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 
принижують гідність, видів поводження та покарання;

 � залучати на договірних засадах (на платній або безоплатній основі) доре-
гулярних відвідувань місць несвободи представників громадських органі-
зацій, експертів, учених та фахівців, у тому числі іноземних; 

 � реалізовувати інші повноваження, передбачені цим Законом.

67 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Про внесення змін до Закону України «Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» щодо національного превентивного механізму. 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5409-17
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Прийняття цього Закону стало надзвичайно важливим кроком на шляху 
до запровадження національного превентивного механізму в Україні68 відповід-
но до Факультативного протоколу, адже функціонування НПМ саме на підставі 
закону є однією з ключових засад незалежності системи моніторингових відвід-
увань до місць несвободи.

3. Статистичні дані щодо розповсюдженості 
катувань в Україні та їх оцінка

3.1. Офіційні дані

Надати об’єктивну кількісну оцінку катувань протягом 2014 року в Украї-
ні важко, оскільки, по-перше, такі порушення відбуваються, як правило, у місцях 
з обмеженим доступом (де відповідна статистика не ведеться), а по-друге, не 
кожен наважується оскаржувати дії працівників міліції із міркувань безпеки (по-
боювання за своє або своїх близьких життя та здоров’я). Незважаючи на це, все 
ж є джерело офіційної інформації щодо випадків неналежного поводження, 
хоча, звісно, ця інформація далеко не повна.

Таким джерелом є офіційний сайт Генеральної прокуратури України. За 
даними, викладеними на сайті, можна дізнатися, наскільки широко розповсю-
джені катування та інше жорстоке поводження в лавах правоохоронних органів, 
зокрема у міліції, в тих випадках, коли жертви катувань все ж звертались із від-
повідними скаргами69.

Загалом у 2014 році було відкрито 1644 кримінальних проваджень за 
злочинами, вчиненими працівниками правоохоронних органів із застосуванням 
катувань та іншого жорстокого поводження, з яких 23 — із смертельним на-
слідком.

Рис. 1.  Розпочато у 2014 році кримінальних проваджень про злочини,  
 вчинені працівниками правоохоронних органів щодо застосування 
 катувань та іншого жорстокого поводження (без повторних)

68 Детальніше про НПМ в Україні – http://www.npm.org.ua/
69 Офіційний сайт Генеральної прокуратури України. Звіт про роботу органів досудового слідства за 12 
місяців 2014 року. http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=189395
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1545 3 10 85

МВС дПС СБУ дПтС

МВС — Міністерство внутрішніх справ;
ДПС — Державна прикордонна служба;
СБУ — Служба безпеки України;
ДПтС — Державна пенітенціарна служба.

На долю працівників МВС припало 1545 проваджень, тобто 93,9% від 
усієї кількості. Виходить, що пересічна думка про те, що міліція найбільше катує 
в Україні, є достовірною.

Цю ж тезу підтверджує Генеральна прокуратура України (далі — ГПУ), 
адже ще минулого року під час колегії з питань прокурорського нагляду за до-
триманням конституційних прав затриманих, заарештованих і засуджених гене-
ральній прокурор зауважив, що «зухвалі факти застосування недозволених ме-
тодів слідства поширені переважно серед працівників органів внутрішніх справ», 
що «питання насильства та іншого жорстокого поводження стосується усієї 
правоохоронної системи. Проте, аналіз свідчить, що переважна більшість таких 
фактів мають місце серед працівників органів міліції». За словами генерального 
прокурора, вжиті керівництвом Міністерства внутрішніх справ України заходи 
щодо профілактики, своєчасного реагування та усунення причин цього негатив-
ного явища, «не дали належних результатів». Також генпрокурор визнав, що в 
більшості регіонів країни не вживаються заходи щодо своєчасного притягнення 
до відповідальності співробітників правоохоронних органів, які застосували тор-
тури до підозрюваних і затриманих70.

Якщо розподілити відкриті кримінальні провадження за злочини, вчинені 
працівниками МВС (за видами злочинів), побачимо наступне:

70 Права людини в Україні – 2013. Доповідь правозахисних організацій. / За ред. Є.Ю. Захарова. / Українсь-
ка Гельсінська спілка з прав людини. – Харків: Права людини, 2014. – С. 91.
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Рис. 2. Відриті кримінальні продження за злочини, вчинені працівниками  
 МВС за видами злочинів
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Переважна більшість злочинів, пов’язаних із застосуванням катувань та 
іншого неналежного поводження, кваліфікуються як «Перевищення влади або 
службових повноважень працівником правоохоронного органу». Диспозиція 
ст. 365 КК України визначена наступним чином: «умисне вчинення працівником 
правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи по-
вноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, 
інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам 
юридичних осіб» (ч. 1) та «дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо 
вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, за-
стосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають 
особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування»71 (ч. 2).

Так, п. 12 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову прак-
тику у справах про перевищення влади або службових повноважень»72 прямо 
вказує на те, що «у разі, коли при перевищенні влади або службових повноважень 
фізичне насильство полягало в катуванні, відповідальність за яке передбачена ч. 
1 ст. 127 КК, вчинене охоплюється ч. 2 ст. 365 цього Кодексу. Якщо ж катування 
містило ознаки злочину, відповідальність за який передбачена ч. 2 ст. 127 КК, дії 

71 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Кримінальний кодекс України. http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page11
72 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Постанова Пленуму Верховного Суду України 
від 26.12.2003 р. №15 «Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повнова-
жень». http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-03
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службової особи необхідно кваліфікувати за сукупністю злочинів — за ч. 2 ст. 127 
і ч. 2 ст. 365 КК». Слід зазначити, що дана постанова була прийнята задовго до 
вищеописаних непослідовних змін до ст. 127 КК.

Ще раз вказуємо, що у 2014 році було обліковано 39 злочинів за ст. 127 
(з них — 8 працівники МВС, 1 — працівник ДПтСУ)73, що у порівнянні із статис-
тичними даними за іншими статтями, вказує на таку кваліфікацію злочинів, що 
створює колізію у кримінальному законодавстві.

3.2. Громадська думка

Окремо слід відзначити, що рівень довіри до правоохоронних органів, не-
рідко — саме через недозволені методи проведення досудового розслідування 
(особливо катувань) залишається на вкрай низькому рівні. Випадки катувань або 
побиття людей працівниками міліції не вважаються чимось надзвичайним, пере-
січні громадяни сприймають такі факти з обуренням, водночас це не призводить 
до значного резонансу та активних форм громадського протесту, за виключен-
ням окремих випадків.

Показово, що художні твори (фільми, сучасна література тощо) на тему, 
пов’язану із діяльністю міліції, вже не сприймаються глядачами як достовірні, 
за відсутності в них реалістичних сцен «вибивання» зізнання із затриманих або 
жорстокого поводження з ними. Суспільство давно вже звикло до проявів мілі-
цейської жорстокості та певною мірою закриває на неї очі. І саме таке сприй-
няття певною мірою виправдовує самих працівників правоохоронних органів, які 
діють відповідно до таких очікувань суспільства.

3.3. Аналіз публікацій ЗМІ

Найбільшу кількість інформації про випадки катування та неналежного по-
водження можна знайти в повідомленнях засобів масової інформації, проте вони 
обмежуються лише новинами, достовірність яких не завжди має місце, а аналіти-
ка з цього питання, як правило, відсутня. Виходячи з цього, нижче зібрані найбільш 
достовірні факти, які перевірялися ЗМІ, громадськими активістами, іншими джере-
лами, для надання об’єктивної оцінки розповсюдженості катувань протягом року.

73 Офіційний сайт Генеральної прокуратури України. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по 
державі за січень-грудень 2014 року. 
http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=189273
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Інформаційні повідомлення ЗМІ, в яких містяться відомості про застосу-
вання міліцією катувань та неналежного поводження, дозволяють систематизу-
вати випадки катувань таким чином, щоб можна було виділити основні причини 
та умови, що їм сприяють, а також висунути відповідні пропозиції щодо їх усу-
нення. Звісно, нижче будуть відображені витяги не з усіх інформувань, а з таких, 
які найбільше характеризують ту чи іншу ситуацію відповідно до класифікації.

Таким чином, випадки катувань у міліції можна класифікувати за наступ-
ними ознаками:

a) за мотивом суб’єкта злочину:

 � вимагання або отримання коштів (здирництво, вимагання викупу за утри-
мувану особу тощо);

 � виконання планових показників (незаконні методи розслідування злочину, 
фальшування показів, отримання зізнання або обмовлення інших тощо);

 � для отримання письмової відмови від претензій до міліції;
 � сукупність вищенаведених випадків або інше (особиста помста, задово-

лення психологічних потреб тощо).

Відсутність ефективної системи покарання, недостатнє матеріально-тех-
нічне забезпечення та фінансування, низький професійний рівень, високий рівень 
тиску з боку керівництва є основними мотивами для застосування неналежних 
методів проведення розслідування. Ці ж причини, прямо чи опосередковано, 
створюють можливість прямого особистого збагачення працівника міліції неза-
конним шляхом.

«Перебуваючи там (у Придніпровському РВ — прим. автора), співробіт-
ники карного розшуку чинили моральний і психологічний тиск, застосовували 
фізичне насилля. Всі допити проводились із застосуванням до мене катування. 
Надягали мені наручники на руки і ноги, стягнувши їх за спиною за допомогою 
металевого ланцюга, щоб я не міг поворухнутись. Крім того, в цей же час мені на 
голову надягали протигаз і перекривши мені доступ до кисню, запускали всереди-
ну нього якусь газоподібну речовину, від якої я задихався і втрачав свідомість. У 
моменти, коли я втрачав свідомість, працівники міліції підключали до мене елек-
тричний струм за допомогою «електрошокерів». Спочатку одним «електрошоке-
ром» в пахові частини тіла, частини стегна та до кінцівок ніг, а потім чотирьох 
«електрошокерів» одночасно, два в пахові частини тіла, і два до кінцівок ніг. 
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Мені погрожували фізичною розправою, різними більш жорсткими мето-
дами катування, від яких я міг втратити життя, а в ліпшому випадку залиши-
тись інвалідом. Я скаржився їм на критичне самопочуття, говорив їм, що вони 
своїми діями можуть довести мене до смерті, на що вони спокійно відповіли, що 
в цьому разі мій труп вивезуть на київський Майдан незалежності, де на той час 
була стрілянина. Відчуваючи загрозу не тільки своєму здоров’ю, а й життю під 
час катувань, на вимогу працівників карного розшуку, які працювали в постійній 
присутності начальника карного розшуку Придніпровського РВ УМВС України в 
Черкаській області Віктора Красюка, я давав різні свідчення, оговорював себе та 
брав на себе різні «епізоди» кримінальних правопорушень, які я не вчиняв та до 
яких я не мав будь-якого відношення… 

Перед тим, як направляти зібрані з допомогою катування матеріали слід-
чому Голубу, продовжує Олександр, його відвели до начальника кримінальної мілі-
ції Придніпровського РВ Анатолія Петраківського, де почали вимагати 15 тисяч 
доларів. Аби уникнути чергової хвилі знущань, Олександр Старухін змушений був 
зателефонувати (з номера, даного міліціянтами) дружині й просити, аби вона 
знайшла ті гроші. Після судового засідання у Соснівському райсуді м. Черкаси, на 
якому винесли рішення про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання 
під вартою з можливістю внесення застави, вказані міліціянти знову вимагали у 
потерпілого гроші, на цей раз 20 тисяч доларів. Для чого ця сума і що вона змі-
нить у разі внесення, жодного разу вони не пояснили»74.

«…Як одразу розповів потерпілий, його схопили біля 12-ї, привезли до РУВС 
та почали бити з ціллю вибити зізнання у «лівому» злочині. За його словами, опе-
ративний працівник Чубик Василь Миколайович, який застосовував силу, погрожу-
вав «засадити на 10 років» 75.

«До Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини звернувся житель 
Шполянського району Черкаської області громадянин Х., який повідомив, що в 
травні 2014 року його побили місцеві правоохоронці з метою отримання зізнання 
у скоєнні крадіжки, проте органи прокуратури відмовили чоловіку у внесенні цього 
факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань»76.

74 Інформаційний портал «Гречка». Кіровоградця жорстоко катували у черкаському райвідділку (ФОТО). 
http://gre4ka.info/nadzvychaini-podii/11206-kirovohradtsia-zhorstoko-katuvaly-u-cherkaskomu-raividdilku-foto
75 Інтернет видання «Дорожній контроль». Працівники Оболонського РУВС м. Києва викрали людину і силою 
вибивали зізнання (ВІДЕО). http://roadcontrol.org.ua/node/2309
76 Асоціація УМДПЛ. Завдяки втручанню регіонального координатора Уповноваженого ВРУ з прав людини 
розпочате кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка співробітниками міліції. 
http://umdpl.info/2014/09/zavdyaky-vtruchannyu-rehionalnoho-koordynatora-upovnovazhenoho-vru-z-prav-
lyudyny-rozpochate-kryminalno-provadzhennya-za-faktom-pobyttya-cholovika-spivrobitnykamy-militsiji
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b) за суб’єктом злочину:

 � оперуповноважені працівники міліції;
 � дільничні інспектори;
 � працівники патрульної служби;
 � працівники ДАІ;
 � інші.

Щорічний аналіз випадків катування та неналежного поводження пока-
зує, що суб’єктом таких випадків є не тільки працівники карного розшуку та слід-
ства, а й всі охочі до протиправного збагачення із застосуванням службового 
становища та недозволених методів дізнання працівники міліції. Незалежно від 
рівня освіти чи займаної посади, погрози та фізичне насилля використовують і 
працівники патрульної служби, і дільничні інспектори, аби залякати майбутню 
жертву можливим притягненням до відповідальності за незначне правопору-
шення і вибити з неї гроші чи інші матеріальні цінності. 

«…Біля санаторію «Косов» до них під’їхали працівники міліції і почали зви-
нувачувати водія в тому, що він знаходиться у нетверезому стані. Дмитро 
Бойчук вийшов з машини і почав заступатися за свого друга. Працівник міліції 
Роман Славницький відразу вдарив афганця кулаком в обличчя. Зі своїм напарни-
ком вони заламали Бойчука і почали бити дубинками та труїти газом. На крик 
прибігли сусіди та жінка Бойчука, яку також обприскали газом. Славницький 
сидів на «афганці», який вже був пристебнутий наручниками і наносив удари по 
голові і по ниркам»77. 

«Мешканець м. Мерефа В’ячеслав Бураковський стверджує, що став 
жертвою правоохоронців, які розробили цілу схему з підвищення показників «роз-
криття» в УБНОНі. Через знайомих вони знаходили людей, які мали потребу в ро-
боті чи житлі, заманювали їх на зустріч, де в свою чергу підкидали їм наркотики… 
Чоловіка затримали і привезли до Фрунзенського райвідділу. Там його, каже Бура-
ковський, били, розтягували на підлозі, душили. Все це робилося для того, щоб він 
зізнався у зберіганні наркотиків, а в подальшому допомагав працівникам міліції в 
затриманні наркозалежних в якості підставних «закупників»78.

77 Інтернет видання «Дорожній контроль». Івано-Франківські міліціонери покалічили афганця. У МВС 
кажуть, що діяли законно. http://roadcontrol.org.ua/node/2277
78 Харківська правозахисна група. Затриманого били чотири години, вимагаючи стати «закупником» // 
http://www.khpg.org/index.php?id=1419261175
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«Міжнародний день прав людини Миколаю доводиться зустрічати в лі-
карні. Нещодавно його права грубо порушили працівники міліції — побили пря-
мо на вулиці… 

«Зупинився автомобіль, вибігло троє людей, почали бити ногами по всім 
частинам тіла, з газового балончика бризкали в очі, можна сказати, побили дуже 
сильно, я залишився без свідомості, а вони сіли в автомобіль і поїхали геть. Я 
впевнений, що це були працівники міліції. Зі мною був товариш, який потім ска-
зав мені, що це були вони»… 

Місцеві медики, оглянувши потерпілого, спрямували у Харків, де з травма-
ми голови, очей та внутрішніх органів його госпіталізували»79.

c) за об’єктом злочину:

 � особи, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення;
 � особи, які є потерпілими або свідками скоєння кримінального правопорушення;
 � вимушено переселені особи (такі що задіяні або не задіяні у криміналь-

ному провадженні);
 � примусові свідки (особи, які за примусом дають покази в якості свідків, 

хоча в дійсності вони такими не є);
 � інші (затримані за скоєння адміністративного правопорушення тощо).

Низка соціологічних досліджень, які мали місце протягом останніх років80, 
свідчать про те, що об’єктом насильства з боку працівників міліції може стати прак-
тично кожен. На думку опитаних українців, якщо раніше найбільший ризик бути 
підданим незаконному насильству в міліції стосувався злочинців, то тепер список 
розширився за рахунок підозрюваних, свідків, їх родичів, тобто всіх людей, які так 
чи інакше зацікавили працівників міліції. На жаль, чимало працівників міліції й не 
чекають довіри від населення, вважаючи, що страх — достатній показник поваги.

d) за засобами катувань:

 � використання будь-яких знарядь для спричинення фізичних страждань;
 � здійснення дій, що принижують гідність людини;

79 Харківська правозахисна група. Побили і кинули замерзати. http://www.khpg.org/index.php?id=1418338265
80 Найбільш відоме дослідження, проведене Харківським інститутом соціальних досліджень (ХІСД) у 
2011 році (Мартиненко О.А., Кобзін Д.О., Черноусов А.М., Шейко Р.В., Ігнатов О.Н., Батчаєв В.К. Моніторинг 
незаконного насильства в органах внутрішніх справ України (2004-2011 рр.) / Кол. авт. – Харків: Харківський 
інститут соціальних досліджень. Права людини, 2011 р. – 180 с). 
http://www.khisr.kharkov.ua/index.php?id=1319741619
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 � шляхом залякування та психологічного тиску;
 � шляхом утримання у неналежних умовах;
 � сукупність вищенаведених випадків або інше.

«Його били четверо людей, одного він впізнав, це наш дільничний. Його 
продовжували бити непритомного, вивели в арку, а далі там стояла «пежо» ста-
ренька, номера я не запам’ятав, посадили на переднє сидіння і повезли… 

Ян Русанов, потерпілий: «він мене обливає бензином, починає тримати 
руки, підходить другий, він співробітник там, вони всі в органах, мені нещодав-
но повідомили, що вони всі звільнились, підходить другий, починає чиркати, я не 
зрозумів, у мене ганчірка та очі зав’язані. Я думаю: не дай Бог підпалить, треба 
зібратися і стрибнути у кущі».

…Не дивлячись на дощ, речі настільки просочилися бензином, що їх відразу 
віддали на експертизу, а медичні працівники одразу підтвердили травми голови… 

Прокуратурою району негайно розпочато перевірку за даним зверненням 
та після отримання достатніх відомостей для внесення до Єдиного реєстру роз-
почате досудове слідство за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 365 КК 
України, тобто перевищення службових повноважень»81.

«…Олег Панченко був один із тих, хто давав свідчення не на користь право-
охоронця. Те, що це може мати наслідки, чоловік підозрював. Потім, за словами Пан-
ченка, це були працівники міського карного розшуку, зупинили його біля супермаркету… 
Змусили пройти його в магазин, де відокремились від сторонніх очей автомобілем. 

Олег Панченко, потерпілий: «Стрибали там на мені, губу наскрізь пробили, 
відросток від хребта зламали, гематоми тут на голові були. Потім посадили у 
багажник, кажуть, зараз ми тебе навчимо розмовляти. Підозрювали мене нібито в 
якомусь пограбуванні дівчини десь там, я і не знаю де. Я кажу, є люди, які підтвер-
дять, що я тут був, а вони кажуть, що там люди, що це наша дівчина і що вони 
скажуть, те вона і напише, на того і покаже, так що давай, свідки будуть, давай 
або гроші, або зараз будемо справи вирішувати»82.

«Жертвою правоохоронців став чоловік, хворий на гепатит С та ВІЛ. 
Його забрали у відділок за справляння природних потреб в неналежному місці. 
Три доби міліціонери вибивали з нього зізнання у скоєнні низки злочинів, які він не 

81 Телеканал «АТН». Живий факел із затриманого – розвага міліції у Харкові. 
http://atn.ua/proisshestviya/zhivoy-fakel-iz-zaderzhannogo-razvlecheniya-milicii-v-harkove
82 Телеканал «АТН». Давав свідчення проти міліції – зламали хребта. Свідок по кримінальному проваджен-
ню проти дільничного на собі відчув кулаки правоохоронців. 
http://atn.ua/proisshestviya/svidetelstvoval-protiv-milicii-slomali-pozvonochnik-svidetel-po-ugolovnomu
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вчиняв. Не давали ліків та нормального харчування. Коли всі документи, які ви-
магали підписати міліціонери, були оформлені, чоловіку дозволили піти з відділку.

Після часу, проведеного у правоохоронців, постраждалий «швидкою» був 
доставлений до шпиталю, де провів тиждень. Лікарі та медичні експерти вста-
новили численні синці та гематоми»83.

«Затримали хлопця 21 березня. Закинули до машини. На голову натягнули 
мішок. Потім — били... Владіслав Горанін, потерпілий: «Намагались поставити 
на коліна. Але, оскільки ставати на коліна я відмовлявся, знову почали бити. Я 
знову втратив свідомість. Коли потім я попросив про медичну допомогу — про-
тягом кількох годин в мене кров йшла з вуха — вони привели жінку, яка протерла 
кров і сказала, що це і є медична допомога». 

…Горан демонструє сліди на тілі. Закрита черепно-мозкова травма в ньо-
го діагностована — тому й перебуває у лікарні. Вухо потрібно оперувати. Зуби 
дійсно вибиті...»84.

«В Павлограді до мене підійшли працівники транспортної міліції. Побачили, 
що я лежу в трусах, відпочиваю. Я кажу: «Зараз вам дам документи». Вони побачили, 
що у мене є зброя, амуніція і моментально накинулись. Я навіть не встиг нічого ви-
тягнути, — розповідає журналістам Микола Озарук. — Не дивлячись на докумен-
ти, на мене одягли наручники, штовхали, били, ледь не кинули з поїзда головою вниз.

Чоловік розповідає, що у трусах на пероні він простояв півгодини. На нього 
дивились всі люди, які стояли на пероні, а міліціонери так і не переглянули доку-
менти, бо чекали начальників»85.

«…Лікарям він розповів, що був затриманий 4 квітня у своїй квартирі на 
вулиці Варненській: до помешкання вломилися бійці «Соколу» і стали бити чоло-
віка. Крики чули усі сусіди. Після цього Тагієв був доставлений на Успенську (біля 
парку Шевченка) до тренувальної зали УБОЗу, там йому під’єднали дроти з елек-
тричним струмом до геніталій та катували декілька хвилин, вимагаючи зізнань 
у скоєнні розбійного нападу»86.

83 Українська Гельсінська спілка з прав людини. За катування львівські міліціонери сядуть до в’язниці. 
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1401712380
84 Інтернет-видання «Тиждень.ua». Справа Горана. У міліції й далі катують затриманих. 
http://tyzhden.ua/Society/106111
85 Часопис «Спротив». Як тернопільського бійця Миколу Озарука, який повертався із зони АТО, катували 
працівники міліції Авакова. http://sprotiv.org/48860#.VLE2M9KsUpk
86 Інтернет-видання «Таймер». Медики СІЗО: одеська міліція катувала затриманого в залі для тренувань 
УБОЗу http://timer.od.ua/news/mediki_sizo_militsiya_pitala_zaderjannogo_v_tsentre_odessi_v_zale_dlya_
trenirovok_ubopa_674.html
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«Ти звідси більше ніколи не вийдеш. Ти маєш один вихід — взяти на себе 
ще декілька злочинів. Ми скажемо, яких саме» В цей час в кабінет зайшов ще один 
міліціонер. Він не став мене допитувати. Тільки підійшов, пильно подивився і мо-
вив: «Завтра ти нам все розповіси. Готуйся».

Катування почалось в той самий день. Четверо міліціонерів почали бити 
мене прямо в кабінеті… Одразу посипались удари. Мене били дуже довго. Коли я 
непритомнів, відкачували нашатирним спиртом і продовжували бити. Я розумів, 
що мене можуть вбити. Але так само розумів, що, якщо я зараз не підпишу зізна-
ння, більше нікому нічого не доведу… 

Зціпивши руки наручниками, міліціонери просунули між ними палицю та 
причепили її між двома столами. Такий вид катування в міліції називають «лом». 
Потім мене, що висів на цій палиці, почали бити. В першу чергу перебили сухожил-
ля. Потім стали бити по спині, по нирках, по голові... Я вив від болю, здавалося, 
серце не витримає і розірветься. У кабінеті висів годинник, тому я міг стежити 
за часом. Мене били з шостої години вечора до шостої ранку. Тільки на початку 
сьомого міліціонери зізналися, що... втомилися. «Зараз прийде друга зміна, — по-
передили вони. — Так що не розслаблюйся». Я вирішив, що краще вже тюрма, ніж 
така болісна смерть, і сказав, що готовий у всьому зізнатися… Коли мені дали 
ручку і папір, перебиті пальці не слухалися. Наказали взяти ручку зубами. У мате-
ріалах справи досі є цей папірець, написаний абсолютно нерозбірливим почерком. 
З ручкою в зубах я переписував його кілька разів»87.

4. Звіти ЄКПТ щодо дотримання свободи  
від катувань

Незалежну оцінку ситуації із дотриманням прав людини, зокрема випад-
ків катування та неналежного поводження з боку органів внутрішніх справ Укра-
їни, надає делегація Європейського комітету з питань запобігання катуванням 
чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню 
(Європейського комітету проти тортур — ЄКПТ) у своїх звітах за результатами 
візитів до України.

Так, протягом 2014 року було здійснено два візити — 18-24 лютого88 

87 Газета «Факти і коментарі». Олександр Пшинка: Розуміючи що я не витримую катувань, я вистрибнув із 
вікна райвідділу міліції. http://fakty.ua/180177-aleksandr-pshinka-ponimaya-chto-ne-vyderzhivayu-pytok-ya-
vyprygnul-iz-okna-rajotdela-milicii

88 CPT. Official page. Report to the Ukrainian Government on the visit to Ukraine carried out by European 
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 18to 
24February 2014. – Strasbourg, 13 January 2015. http://www.cpt.coe.int/documents/ukr/2015-03-inf-eng.pdf
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та 9-16 вересня (візит adhoc)89. 13 січня 2015 року на своєму офіційному сайті 
ЄКПТ опублікував звіт щодо першого візиту та попередні зауваження щодо дру-
гого. Окремо слід відзначити, що повна версія звіту90 за візитом 9-21 жовтня 
2013 року була опублікована 29 квітня 2014 року, та є важливою для розгляду 
в рамках цього видання.

4.1. Витяг з результатів візиту 9-21 жовтня 2013 року

Основною метою візиту делегації ЄКПТ в Україну був повторний пере-
гляд умов тримання осіб, затриманих правоохоронними органами, а також умов 
тримання під вартою у рамках попереднього ув’язнення, зокрема, у світлі нового 
Кримінального процесуального кодексу (КПК), який набрав чинності в листопаді 
2012 року. 

З цією метою делегація відвідала у різних містах визначену кількість 
відділів внутрішніх справ та ізоляторів тимчасового тримання (ІТТ). Делегація 
також провела розмови з великою кількістю засуджених, що відбувають пока-
рання в пенітенціарних установах, зокрема стосовно поводження з ними під час 
тримання в закладах внутрішніх справ.

Декілька витягів зі звіту91:

a) Випадки катувань

32. Незважаючи на цю (зниження рівня наповненості слідчих ізоляторів —  
прим. автора) позитивну тенденцію, багато затриманих осіб, які були опитані, в 
тому числі неповнолітніх чоловіків, які були нещодавно затримані працівниками 
органів внутрішніх справ, стверджували, що вони були піддані жорстокому фі-
зичному поводженню. Таке жорстоке поводження полягало в ударах руками, 
ногами, колінами, ударах товстими книгами і ударах, нанесених заповненими 
водою пластиковими пляшками, кийками або іншими жорсткими предметами 
(наприклад, стільці, бейсбольні бити) по різним частинам тіла (в тому числі у го-

89 CPT. Official page. Preliminary observations made by the delegation of the European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) which visited Ukraine from 9to 
16September 2014. – Strasbourg, 13 January 2015. http://www.cpt.coe.int/documents/ukr/2015-05-inf-eng.pdf
90 CPT. Official page. Report to the Ukrainian Government on the visit to Ukraine carried out by European 
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 9 to 
21 October 2013. – Strasbourg, 29 April 2014. http://www.cpt.coe.int/documents/ukr/2014-15-inf-eng.htm
91 Переклад звіту українською мовою опублікований на сайті Міністерства юстиції України: http://minjust.
gov.ua/file/36937. Посилання приводяться відповідно до офіційного документу мовою оригіналу.
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лову, хребет і геніталії). Делегація також отримала декілька скарг про надмірно 
жорстке застосування наручників92.
…

38. Однак прогрес, здавалося, був відносно менш істотним, ніж у Киє-
ві. Дійсно, делегація отримала численні свідчення недавнього жорстокого по-
водження з людьми, які затримані, або недавно були затримані працівниками 
органів внутрішніх справ. Передбачуване жорстоке поводження зазвичай скла-
далося з ударів руками, ногами, плесканням по вухах і ударами кийками. У де-
кількох випадках делегація отримала звинувачення від затриманих осіб, які, з їх 
слів, були змушені здійснювати фізичні вправи до повної знемоги, або які були 
розміщені в наручниках у вантажне відділення автомобіля, який потім їхав на ви-
сокій швидкості дорогою з ямами. Делегація також почула ряд скарг про болюче 
і тривале застосування наручників… Наведені вище твердження були зроблені 
не тільки дорослими чоловіками, але й дорослими жінками та неповнолітніми 
обох статей93.

b) Місце скоєння

34. Вищезгадані випадки жорстокого поводження, як вказується, були 
застосовані на різних стадіях обмеження волі посадовими особами внутріш-
ніх справ: у момент затримання (наприклад, коли особа нібито не пручалася 
арешту або після того, як він чи вона були взяті під контроль) та/або протягом 
наступних опитувань міліцією у місцях з відсутністю людей (наприклад, в районі 
озер або лісу) або, найчастіше, в кабінетах94.
…

40. Переважна більшість отриманих тверджень вказують на строки три-
мання відразу після арешту, коли до відповідних осіб застосовувався первинний 
допит. Цей первинний допит найчастіше передує моменту, коли офіційно реє-
струється утримання під вартою. Інші звинувачення вказують час арешту, тран-
спортування і утримання під вартою в будівлях судів та ІТТ95.

92 Report to the Ukrainian Government on the visit to Ukraine carried out by European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 9 to 21 October 2013. – 
Strasbourg, 29 April 2014. – P. 19.
93 Report to the Ukrainian Government on the visit to Ukraine carried out by European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 9 to 21 October 2013. – 
Strasbourg, 29 April 2014. – P. 20.
94 Report to the Ukrainian Government on the visit to Ukraine carried out by European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 9 to 21 October 2013. – 
Strasbourg, 29 April 2014. – P. 20.
95 Report to the Ukrainian Government on the visit to Ukraine carried out by European Committee for the 
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c) Щодо мети

35. Мета можливого жорстокого поводження, як повідомляється — 
змусити затриманих зізнатися в (додаткових) кримінальних правопорушеннях, 
забезпечити інші докази або добитися покірної поведінки від них96.
…

41. Основна мета передбачуваного жорстокого поводження, як зазна-
чається, забезпечити, до проведення офіційного допиту, щоб відповідні особи 
надали зізнання або інформацію, компрометуючу інших осіб перед слідством/
судом та/або вимагати гроші у затриманих осіб. У декількох випадках, удари, 
як зазначалося, були нанесені, щоб добитися покірної поведінки або як форма 
«розваги» для працівників органів внутрішніх справ (деякі з них, як повідомля-
ється, робили зйомку передбачуваного жорстокого поводження за допомогою 
мобільних телефонів з камерами)97.

d) Суб’єкт катування

36. Слід зазначити, що існують різні категорії посадових осіб внутрішніх 
справ, які були предметом звинувачення в жорстокому поводженні: переваж-
но це оперативні працівники, що працюють у районному відділі внутрішніх справ 
або управлінні з боротьби проти організованої злочинності (УБОЗ), районних від-
ділах або підрозділах, але й, у деяких випадках, члени підрозділів спеціального 
призначення «Беркут» та «Сокіл», працівники патрульної служби міліції, і в окре-
мих випадках, слідчі та старші посадові особи органів внутрішніх справ. У той же 
час, має бути зазначено в протоколі, що делегація не отримала жодних скарг на 
персонал ІТТ у м. Києві98.
…

42. Працівники органів внутрішніх справ, які були предметом звину-
вачень у жорстокому поводженні, були в більшості випадків оперативними 

Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 9 to 21 October 2013. – 
Strasbourg, 29 April 2014. – P. 21.
96 Report to the Ukrainian Government on the visit to Ukraine carried out by European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 9 to 21 October 2013. – 
Strasbourg, 29 April 2014. – P. 20.
97 Report to the Ukrainian Government on the visit to Ukraine carried out by European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 9 to 21 October 2013. – 
Strasbourg, 29 April 2014. – P. 21.
98 Report to the Ukrainian Government on the visit to Ukraine carried out by European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 9 to 21 October 2013. – 
Strasbourg, 29 April 2014. – P. 20.
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працівниками. У декількох випадках, слідчі, як зазначалося, були безпосередньо 
залучені до передбачуваного жорстокого поводження. У Дніпропетровській та 
Одеській областях, делегація також отримала записи або інші ознаки жорстоко-
го фізичного поводження із затриманими особами з боку співробітників супро-
воду/охоронного персоналу, органів внутрішніх справ99.

e) загальна оцінка

43. Висновки делегації, зроблені протягом візиту в 2013 році, ясно по-
казують, що люди, затримані працівниками ОВС, після набуття чинності нового 
КПК, мали більш низький ризик піддатися жорстокому поводженню, ніж ті, хто 
був затриманий до його запровадження.

Тим не менше, цей ризик залишається високим для затриманих осіб, які 
не видаються працівникам органів внутрішніх справ здатними до співпраці та/
або, зокрема, в регіонах, відмовляються давати хабарі. Також виявилося, що 
особи, які утримуються посадовими особами органів внутрішніх справ за меж-
ами столиці, мали ще більший ризик бути підданими фізичному жорстокому по-
водженню/катуванню100.
…

46. Також з’ясувалося протягом візиту 2013 року, що феномен жорстокого 
поводження з боку працівників органів внутрішніх справ став, більш ніж будь-коли, 
тісно пов’язаний з корупцією в межах цих органів, зокрема за межами Києва.

ЄКПТ стурбовано відзначає, що посадові особи органів внутрішніх справ, 
які були опитані під час візиту, в цілому, здавалося, мали вузьке розуміння своїх 
зобов’язань, які стосуються можливого жорстокого поводження із затриманими 
особами з боку колег101.

4.2. Витяг з результатів візиту 18-24 лютого 2014 року

99 Report to the Ukrainian Government on the visit to Ukraine carried out by European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 9 to 21 October 2013. – 
Strasbourg, 29 April 2014. – P. 19.
100 Report to the Ukrainian Government on the visit to Ukraine carried out by European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 9 to 21 October 2013. – 
Strasbourg, 29 April 2014. – P. 21.
101 Report to the Ukrainian Government on the visit to Ukraine carried out by European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 9 to 21 October 2013. – 
Strasbourg, 29 April 2014. – P. 22.
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Основною метою візиту делегації ЄКПТ в Україну була перевірка умов, 
в яких опинились затримані під час «Євромайдану» представниками правоохо-
ронних органів або невизначених осіб, які допомагали їм під час операцій «із 
забезпечення громадського порядку» 19-23 січня та 18-21 лютого у м. Києві102. З 
цією метою делегація відвідала у Києві та Дніпропетровську визначену кількість 
відділів внутрішніх справ та ізоляторів тимчасового тримання (ІТТ). Делегація 
також відвідала слідчі ізолятори в цих місцях та провела низку бесід щодо по-
водження із затриманими, включаючи попередні етапи утримання в місцях не-
свободи МВС.

ЄКПТ відмічає позитивні тенденції в кримінальному процесі та робить 
важливе зауваження щодо працівників міліції:

52. В обох містах, Києві та Дніпропетровську, в порівняні з результатами 
візиту ЄКПТ кілька місяців тому, в жовтні 2013 року, практика застосування про-
цесуальних гарантій проти жорстокого поводження — зокрема, належний облік 
затриманих, повідомлення про затримання і право на доступ до адвоката, в тому 
числі безкоштовної юридичної допомоги виявилася дещо кращою. Тим не менш, 
делегація вважає, що відповідні положення Кримінального процесуального ко-
дексу зазвичай ігноруються працівниками правоохоронних органів на початко-
вих стадіях процесу при затриманні особи103.

Загалом, як мета візиту, так і його результати, направлені на оцінку ка-
тувань та неналежного поводження під час подій на «Євромайдані», що є пред-
метом розгляду окремої теми цього видання, і тому не буде викладатися в цьому 
розділі.

4.3. Витяг з попередніх зауважень щодо візиту adhoc  
9-16 вересня 2014 року

Візит мав декілька основних цілей: 1) розгляд поводження з ув’язненими 
у двох виправних колоніях Харківської області, а саме №25 і №100; 2) вивчен-
ня становища осіб, які були затримані в рамках триваючих «антитерористичних» 

102 Report to the Ukrainian Government on the visit to Ukraine carried out by European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 18to 24February 2014. – 
Strasbourg, 13 January 2015 – P. 9.
103 Report to the Ukrainian Government on the visit to Ukraine carried out by European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 18to 24February 2014. – 
Strasbourg, 13 January 2015 – P. 30.
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операцій (Київський та Харківський СІЗО, слідчий ізолятор СБУ); 3) ознайомлен-
ня з подальшою діяльністю за підсумками лютневого візиту до України104.

Комітет зафіксував жорстоке поводження із ув’язненими у вищезгаданих 
колоніях та вимагає від української влади провести розслідування та підготува-
ти упродовж двох місяців докладний звіт про вжиті дії. У звіті висловлюється за-
непокоєння ситуацією із дотриманням прав людини у колоніях №25 та №100 на 
Харківщині. Зокрема, у колонії №25 делегація експертів знову отримала значну 
кількість підозр про застосування фізичної сили до ув’язнених з боку співробіт-
ників виправних установ. Йдеться про побиття, використання гамівної сорочки, 
зґвалтування кийками та інші випадки жорсткого поводження.

Делегація була приголомшена атмосферою страху, що панує в обох ко-
лоніях. Крім того, делегація рішуче закликає українську владу вжити належних 
заходів для забезпечення того, щоб ув’язнені у двох вищезгаданих колоніях не 
наражалися на помсту за те, що дали свідчення делегації.

Підсумовуючи діяльність ЄКПТ протягом 2014 року, слід констатувати, 
що об’єкт дослідження мав специфічний характер і прямо пов’язаний із соціаль-
но-політичною ситуацією в країні. Катування та неналежне поводження в роботі 
органів внутрішніх справ не втратило своєї актуальності через таку ситуацію, і 
все одно потребує постійного моніторингу та реагування, на що має бути звер-
нено більше уваги протягом візитів в наступних роках.

5. Діяльність національного превентивного 
механізму у 2014 році

Загальна кількість установ в Україні, які за формальними ознаками мо-
жуть бути віднесені до місць несвободи, складає близько 6 тис. Такі місця нара-
зі перебувають у віданні 11 міністерств та відомств, одним з яких є Міністерство 
внутрішніх справ, в підпорядкуванні якого знаходиться більшість з них — 4 255105 
місць несвободи (основні з них — кімнати для затриманих і доставлених (КЗД), 
ізолятори тимчасового тримання (ІТТ), спеціальні приймальники (СП) та спеці-
альні конвойні автомобілі (автозаки).

104 Preliminary observations made by the delegation of the European Committee for the Prevention of Torture 
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) which visited Ukraine from 9to 16September 2014. – 
Strasbourg, 13 January 2015. – P. 2.
105 Місця несвободи в Україні / Кол. авт. – Х.: «ХІСД», 2013. – С. 13.
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Також існують і так звані неофіційні місця несвободи у сфері відповідаль-
ності МВС, до яких належать кабінети оперативних працівників та слідчих, кімнати 
для проведення слідчих дій, а також будь-які інші приміщення на території органів 
внутрішніх справ, у яких також можуть утримуватися або утримуються особи про-
ти їх волі. Загальна кількість міських, районних та лінійних (на залізниці) органів 
внутрішніх справ дорівнює 1 056. Саме в цій групі місць несвободи відбувається 
найбільша кількість випадків катувань та неналежного поводження, оскільки вони 
безперервно пов’язані із багатьма стадіями кримінального процесу.

Отже, саме місця несвободи, підпорядковані Міністерству внутрішніх 
справ, є значним об’єктом моніторингу з боку національного превентивного ме-
ханізму. Офіційним джерелом, яке повідомляє про прояви катувань, жорстокого 
або такого, що принижує гідність, поводження та покарання, є сайт Уповнова-
женого Верховної Ради України з прав людини — http://www.ombudsman.gov.ua.

Аналіз результатів здійснення моніторингових візитів дає змогу побачити сис-
темі порушення, які присутні у даному типі місць несвободи, які слугують передумова-
ми катування, жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження та покарання:

5.1 Виявлені факти катувань

«В результаті вивчення зібраних матеріалів виявлено низку порушень як 
кримінального процесуального законодавства України, так і норм міжнародно-
го права, відображених, зокрема, у рішеннях Європейського суду з прав людини, 
а саме: надмірне застосування фізичної сили та побиття працівниками міліції 
затриманих осіб перед поміщенням в ІТТ; побиття працівниками міліції затри-
маних осіб після поміщення в ІТТ, під час проведення з ними слідчих дій; відсут-
ність належного реагування прокуратури області на випадки звернень громадян 
до закладів охорони здоров’я міста Миколаєва з ознаками травм кримінального 
характеру, які були заподіяні, з їх слів, працівниками міліції та на випадки побит-
тя працівниками міліції затриманих осіб; тримання осіб в СІЗО за відсутності 
рішення суду про продовження строків тримання; порушення слідчими органу до-
судового розслідування вимог Кримінального процесуального кодексу України при 
складенні протоколів затримання; маніпуляції з часом фактичного затримання 
особи, в результаті чого порушуються процесуальні строки; порушення права на 
правову допомогу на початковій стадії досудового розслідування»106.

106 Офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Виявлено низку порушень 
дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Миколаївщини. http://www.ombudsman.gov.
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5.2. Неналежна процедура реєстрації та процесуальні порушення

«Під час відвідування Печерського РУ МВС України в м. Києві виявлено фак-
ти неналежної реєстрації затриманих, що, в свою чергу, призводить до пору-
шення їх прав на свободу та правову допомогу. Так, зокрема, встановлено, що всі 
особи, які перебувають у даному органі внутрішніх справ, реєструються лише 
як «запрошені», або такі, що прибули «на вимогу». При цьому, результати ви-
вчення інших документів дають підстави стверджувати про наявність фактів 
доставляння до управління осіб, затриманих за підозрою у вчинені злочинів або 
адміністративних правопорушень. Таким чином, внаслідок неналежної реєстра-
ції працівники управління не здійснюють інформування центру з надання безо-
платної правової допомоги про затримання осіб, що є порушенням вимог чинного 
законодавства»107.

«Недотримання вимог Кримінального процесуального законодавства 
щодо затриманих осіб: не здійснюється запис усіх дій, що проводяться із залу-
ченням затриманого, у тому числі час їх початку та закінчення, а також осіб, які 
проводили такі дії або були присутні під час проведення таких дій; не зазначаєть-
ся час фактичного затримання осіб, неналежно організована робота службових 
осіб, відповідальних за перебування затриманих»108.

«У відвіданих моніторинговою групою Київському, Малиновському райвід-
ділах Одеського міського управління, Іванівському районному та Іллічівському 
міському відділах ГУМВС України в Одеській області виявлено широкий спектр 
порушень прав та свобод людини. Зокрема, не забезпечено належний облік до-
ставлених, відвідувачів та запрошених, не повною мірою виконуються норми 
процесуального законодавства щодо здійснення процедури затримання осіб та 
надання їм правової допомоги, не створені належні умови для утримуваних осіб 
та відвідувачів, особливо для маломобільних груп населення»109.

ua/ua/all-news/all-activity/151214-ir-viyavleno-nizku-porushen-dotrimannya-prav-lyudini-v-diyalnosti-pravoox
107 Офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Здійснено моніторинг дотри-
мання прав людини в діяльності Печерського та Подільського управлінь міліції. http://www.ombudsman.
gov.ua/ua/page/npm/provisions/potochna-d%D1%96yaln%D1%96st/zd%D1%96jsneno-mon%D1%96toring-
dotrimannya-prav-lyudini-v-d%D1%96yalnost%D1%96-pecherskogo-ta.html
108 Там само. Встановлено порушення прав людини в діяльності Голосіївського райуправління міліції 
міста Києва. http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/npm/provisions/potochna-d%D1%96yaln%D1%96st/
vstanovleno-porushennya-prav-lyudini-v-d%D1%96yalnost%D1%96-golos%D1%96iivskogo-
rajupravl%D1%96nnya.html
109 Там само. Моніторинговий візит до підрозділів міліції Одещини засвідчив неналежне виконання реко-
мендацій Уповноваженого з прав людини. http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/npm/provisions/potochna-
d%D1%96yaln%D1%96st/mon%D1%96toringovij-v%D1%96zit-do-p%D1%96drozd%D1%96l%D1%96v-
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«В розрізі вказаної проблематики працівниками Секретаріату Уповнова-
женого спільно з представниками Асоціації УМДПЛ за підтримки Координатора 
проектів ОБСЄ в Україні в період з 15 по 18 грудня 2014 року проведено відповідні 
заходи в м. Біла Церква Київської області.

У зазначений період були відвідані: Білоцерківський МВ ГУМВС України в 
Київській області; Київський обласний центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги; Білоцерківський міськрайонний суд Київської області; проку-
ратуру м. Біла Церква; ізолятор тимчасового тримання Білоцерківського МВ 
ГУМВС України в Київській області; Білоцерківські міські лікарні №1 та №2, Біло-
церківська станція екстреної медичної допомоги.

Попередній аналіз матеріалів, зібраних в ході проведених заходів, свідчить 
про непоодинокі випадки порушень правоохоронцями прав громадян на свободу 
та особисту недоторканність, права на захист тощо.

Зокрема, встановлені факти: неправомірних затримань осіб без ухвали 
слідчого судді суду; приховування фактів застосування працівниками міліції фізич-
ної сили та спеціальних засобів до громадян з метою невжиття заходів реагу-
вання до винних та прийняття рішень прокуратурою міста, відповідно до вимог 
кримінально процесуального законодавства; неінформування керівництвом ІТТ 
Білоцерківського МВ ГУМВС прокуратуру м. Біла Церква про факти виявлення 
тілесних ушкоджень у осіб під час проведення їх первинного медичного обстежен-
ня; маніпуляції з фактичним часом доставляння особи до міськвідділу та обста-
винами затримання, в результаті чого створюється можливість порушувати 
встановлені законом процесуальні строки»110.

5.3. Неналежні умови тримання

«У ході візиту встановлено, що дві кімнати для затриманих та доставле-
них (КЗД) до чергової частини райуправління не відповідають вимогам національ-
них і міжнародних стандартів у сфері дотримання прав людини… Безпосередньо в 
ході візиту представниками прокуратури Дарницького району міста Києва функ-
ціонування зазначених кімнат було призупинено»111.

m%D1%96l%D1%96cz%D1%96ii-odeshhini-zasv%D1%96dchiv-nenalezhne-vikonannya.html
110  Офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Виявлено порушення прав і 
свобод людини в діяльності правоохоронних органів Київської області. http://www.ombudsman.gov.ua/ua/
all-news/all-activity/191214-ss-viyavleno-porushennya-prav-i-svobod-lyudini-v-diyalnosti-pravooxoronni
111 Там само. За результатами візиту працівників Секретаріату Уповноваженого призупинено функціону-
вання кімнат для затриманих та доставлених до чергової частини Дарницького райуправління міліції. 
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/npm/provisions/potochna-d%D1%96yaln%D1%96st/za-rezultatami-
v%D1%96zitu-pracz%D1%96vnik%D1%96v-sekretar%D1%96atu-upovnovazhenogo-prizupineno-
funkcz%D1%96onuvannya-k%D1%96mnat.html
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«Кімнати для затриманих і доставлених (КЗД) у Придніпровському та Со-
снівському райвідділах офіційно припинили своє функціонування через їхню невідпо-
відність існуючим стандартам. Монітори схвально оцінили таке рішення, проте 
висловили стурбованість щодо можливого порушення прав людини, а саме —  
можливості утримування затриманих і доставлених в службових кабінетах або 
інших не призначених для цього приміщеннях (без фіксації перебування затрима-
них у міліції у відповідних журналах обліку). Керівництву УМВС України в Черкась-
кій області, начальникам зазначених райвідділів було рекомендовано терміново 
провести комплекс будівельних робіт та інших заходів з метою належного об-
лаштування КЗД»112.

«…У коридорах режимних корпусів брудно, переважна більшість камер по-
требує модернізації, стіни затікають та покриті пліснявою, через захламленість 
речами та продуктами харчування немає вільного місця, наявні антисанітарія 
та стійкий неприємний запах. Вікна та санвузли знаходилися в неналежному тех-
нічному стані, вентиляція та природне освітлення недостатні або відсутні»113.

6. Практика Європейського суду з прав людини

Показовим для оцінки рівня катувань та неналежного поводження протя-
гом року є моніторинг рішень Європейського суду з прав людини (далі — ЄСПЛ), 
який неодноразово у своїх пілотних рішеннях відзначав характер такої проблеми 
як системний. Слід пам’ятати, що такі рішення, на жаль, не створюють в Україні 
жодної відповідальності до особи, яка винна у порушенні прав людини. Щодо 
необхідності запровадження інституту індивідуальної відповідальності або під-
вищених гарантій виконання таких рішень не за кошти держави, а такої особи, 
неодноразово наголошували правозахисники та науковці.

Зауважимо, що серед основних способів порушення органами внутрішніх 
справ заборони катування, нелюдського або такого, що принижує гідність, пово-
дження або покарання, ЄСПЛ констатує наступне співвідношення: жорстоке по-
водження (побої, нанесення тілесних ушкоджень, психологічний тиск) — 59,65%; 
неналежні умови утримання в ізоляторі тимчасового тримання (далі — ІТТ) — 

112 Там само. Результати моніторингових візитів до міліцейських підрозділів в місті Черкаси. 
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/npm/provisions/potochna-d%D1%96yaln%D1%96st/
rezultati-mon%D1%96toringovix-v%D1%96zit%D1%96v-do-m%D1%96l%D1%96czejskix-
p%D1%96drozd%D1%96l%D1%96v-v-m%D1%96st%D1%96-cherkasi.html
113 Там само. Моніторингова група здійснила черговий візит до Київського слідчого ізолятора. 
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/all-activity/mon%D1%96toringova-grupa-zd%D1%96jsnila-
chergovij-v%D1%96zit-do-kiiivskogo-sl%D1%96dchogo-%D1%96zolyatora
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22,81%; ненадання медичної допомоги — 15,79%; заподіяння моральних і фізич-
них страждань — 1,75%114.

Загалом, у 2014 році ЄСПЛ виніс 5 рішень115 щодо України по статті 3 
«Заборона катування» Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ): «Нікого 
не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гід-
ність, поводженню чи покаранню»116.

Проте не всі вони стосуються порушення цієї статті зі сторони працівників 
міліції. Так, з винесених рішень, її порушення працівниками міліції мало місце у 
2 справах щодо неналежного поводження та відсутності ефективного розсліду-
вання — «Данілов проти України» та «Джулай проти України».

У справі «Данілов проти України» (Danilov v. Ukraine) (заява №2585/06, 
рішення від 13 березня 2014 року)117 Європейський суд констатував порушення 
як матеріального аспекту ст. 3 Конвенції, так і процесуального. Порушення по-
лягало у нанесенні значних тілесних ушкоджень працівниками міліції, які були 
завдані ними під час перебування заявника у райвідділу міліції. 

Під час судово-медичного обстеження у заявника було виявлено рани, 
садна, гематоми в області голови, обличчя, верхніх кінцівок, нижніх кінцівок, груд-
ної клітки, спини. Всі зазначені ушкодження експертом було віднесено до кате-
горії легких. Згодом заявника неодноразово оглядали лікарі, заявник пройшов 
декілька судово-медичних експертиз, рентгенографію, біопсію та стаціонарне 
лікування. Згідно з лікарськими висновками у заявника була щонайменше одна 
рана та низка саден та синців на різних частинах тіла, також було встановлено 
ушкодження зап’ястків, наслідком чого стало тривале неврологічне порушення 
функцій рук, а також травми грудної клітки, зокрема консолідовані переломи 
семи ребер та залишкові сліди лівосторонньої пневмонії. 

Розглянувши скарги заявника на жорстоке поводження, Європейський 

114 HUDOC European Court of Human Rights. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{%22docum
entcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}
115 Офіційний сайт Міністерства юстиції України. Рішення щодо України, винесені Європейським судом з 
прав людини. http://www.minjust.gov.ua/19614
116 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Конвенція про захист прав людини і осново-
положних свобод. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
117 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Рішення Європейського суду з прав людини. 
Справа «Данілов проти України». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_993
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суд, з огляду на характер, ступінь тяжкості та розсіяне розташування тілесних 
ушкоджень заявника, а також ненадання Урядом ретельного та докладного по-
яснення їхнього завдання власними діями заявника, зауважив, що держава несе 
відповідальність за нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження із за-
явником та констатував порушення матеріального аспекту статті 3 Конвенції.

ЄСПЛ також визнав порушення процесуального аспекту ст. 3 ЄКПЛ, ви-
ходячи з того, що відповідні скарги заявника не були розслідувані належним 
чином. З огляду на обставини цієї справи та попередню практику Європейський 
суд дійшов висновку, що у цій справі не було докладено серйозних зусиль для 
розслідування тверджень про жорстоке поводження, висунутих заявником.

У справі «Джулай проти України» (Dzhulayv. Ukraine) (заява №24439/06, 
рішення від 3 квітня 2014 року)118 Європейський суд визнав порушення проце-
суального аспекту статті 3 Конвенції. До Європейського суду з прав людини за-
явник скаржився на жорстоке поводження з боку працівників міліції (його було 
побито працівниками міліції та примушено надати визнавальні покази) та не-
ефективне розслідування його скарг щодо жорстокого поводження (численні 
процесуальні порушення).

Розглянувши скарги заявника щодо неефективності розслідування його 
скарг, Європейський суд зазначив, що розслідування тривало два роки, відзна-
чалося численними недоліками, визнаними національними органами влади, та 
не призвело до правдоподібного пояснення обставин затримання заявника й 
завдання йому тілесних ушкоджень. З огляду на зазначене, Європейським су-
дом було констатовано порушення процесуального аспекту статті 3 Конвенції. 
Водночас, розглянувши скарги заявника за цією ж статтею щодо жорстокого 
поводження з ним працівниками міліції, Європейський суд дійшов висновку, що 
не було порушення матеріального аспекту статті 3 Конвенції.

7. Висновки та рекомендації

Протягом 2014 року українська міліція зіткнулась з низкою нових проблем у 
своїй діяльності. Ряд задач, які вона мала би виконати, виявились їй не під силу. Мі-
ністерство внутрішніх справ робить незначні кроки у напрямку реформи міліції, про-
те, очевидно, старі проблеми такими шляхами не вирішуються. Однією з таких про-

118 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Рішення Європейського суду з прав людини. 
Справа «Джулай проти України». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_a12
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блем залишається катування та неналежне поводження з боку працівників міліції.

Видається, що більшість таких випадків прямо пов’язані з матеріальною 
складовою. Відверті вимагання неправомірної вигоди, виконання планів роз-
криття злочинів та інші стимулювання з боку керівництва, відсутність ефектив-
ного механізму розслідування таких фактів, наявні в міліції й сьогодні, попри 
підняття загального рівня громадянської свідомості. 

Отже, для зниження рівня катувань та неналежного поводження необхід-
но зробити наступні кроки:

 � за будь-яких умов держава повинна забезпечити безумовне виконання 
щонайменше трьох прав затриманих: права на доступ до адвоката, права 
бути оглянутим лікарем і права на сповіщення родича або іншої третьої 
сторони, на розсуд затриманого, про факт його затримання119. Для вико-
нання даної рекомендації достатньо забезпечити неухильне дотримання 
посадовими особами вимог ст. 212 КПК та постанови КМУ «Про затвер-
дження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги про випадки затримання осіб»120;

 � виключити із системи оцінювання роботи міліції показники розкриття 
правопорушень та впровадити систему оцінку їх діяльності на підставі 
громадської думки (наскільки безпечно громадяни почувають себе на ву-
лиці, вдома, в нічний час, чи довіряють правоохоронним органам тощо), 
що автоматично зніме потребу у розкритті злочинів будь-яким способом і 
примусить налагоджувати взаємодію правоохоронців із громадою;

 � врегулювати систему фінансування діяльності правоохоронних органів 
виключно із державного бюджету та заборонити здійснення господар-
ської діяльності та отримання «благодійної» допомоги;

 � забезпечити належний рівень оплати праці та соціального захисту пра-
цівників органів внутрішніх справ;

119 Офіційний сайт ЄКПТ. Стандарти КПТ. Дванадцята Загальна доповідь [CPT/Inf (2002) 15]. www.cpt.coe.
int/lang/ukr/ukr-standards.doc
120 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Постанова Кабінету Міністрів України від 
28.12.2011 р. №1363 «Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги про випадки затримання осіб». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF
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 � забезпечити фіксування (аудіо-відео запис) усіх дій, що відбуваються за 
участі осіб, незалежно від статусу (затриманий, доставлений чи відвіду-
вач), які прибули до органу внутрішніх справ, із архівацією та зберіганням 
відеоматеріалів не менше 3-х місяців;

 � розробити незалежну систему розслідування випадків катувань та по-
новлення прав постраждалих (в тому числі запровадити ДБР);

 � внести зміни у положення статті 127 КК України для того, щоб вона від-
повідала вимогам Конвенції ООН проти катувань;

 � визнати такою, що не відповідає чинному кримінальному законодавству 
постанову Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 №15 «Про 
судову практику у справах про перевищення влади або службових повно-
важень», оскільки її редакція стосується раніше діючої норми121;

 � підвищення якості регулярних навчальних заходів для працівників право-
охоронних органів, у тому числі для працівників загонів спеціального при-
значення, з метою попередження застосування жорстокого поводження 
у майбутньому.

Євген Крапивін

Право на свободу та 
особисту недоторканність в 
діяльності міліції 

1. Вступ

Свобода є однією з найважливіших цінностей людини з моменту її на-
родження. Людина не мусить будь-кому доводити своє право на свободу і не 
повинна запитувати дозволу на його реалізацію. 

121 До 2003 року з положеннями, які містяться у цій постанові, можна було дискутувати, однак вона мала 
право на існування, оскільки в ст. 365 КК України не містилося вказівки на відсутність ознак катування під 
час перевищення влади або службових повноважень (Книженко О.О., Маренич Д.П. Протидія катуванню: 
актуальні питання сьогодення. Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 5. – С. 109).
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Водночас історія людства знає багато прикладів, коли право на свободу 
не було загальнодоступним (часи рабовласництва, кріпацтва тощо). Сучасний 
світ у переважній більшості позбавлений історичних рудиментів, коли для отри-
мання права на свободу потрібно було народитися із певним кольором шкіри 
або мати батьків визначеного суспільного прошарку. 

Нарешті, людство визнало фундаментальність права на свободу і усіма 
можливими способами намагається забезпечити його реалізацію кожним. Але 
таке можливо лише за існування дієвого механізму захисту даного права. За-
значений механізм повинен включати як можливість вимагати відповідної по-
ведінки від фізичних та юридичних осіб, державних органів, місцевого самовря-
дування та широкого кола інших суб’єктів суспільних відносин, так і можливості 
вдатися до захисту цього права, у тому числі судового, у разі його порушення. 

Іншим фундаментальним правом, яке тісно пов’язане із правом на свобо-
ду, є право на особисту недоторканність. Захищений фізичний та психологічний 
аспект особистої недоторканості, наряду зі свободою, є обов’язковими підстава-
ми нормального розвитку людини.

Право на свободу та право на особисту недоторканність мають тісний 
зв’язок як в їх реалізації, так і в механізмах їх захисту. Здійснення цих прав не 
підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є не-
обхідними у демократичному суспільстві, в інтересах національної або громад-
ської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я 
чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб122.

На національному рівні в Україні право на свободу та особисту недо-
торканність закріплено в Конституції: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю»123. «Кожна людина має право на свободу та особисту недоторкан-
ність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інак-
ше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, 
встановлених законом»124. 

122  Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод (п. 2 ст. 11). http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004

123  Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Конституція України (ст. 3). http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

124  Там само. Конституція України (ст. 29).
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Також, захист права на особисту недоторканність гарантує Цивільний 
кодекс України: «Фізична особа має право на особисту недоторканність»125.

Забезпечення прав на свободу та особисту недоторканність щодо осіб, 
підозрюваних у вчиненні злочину, закріплене в Кримінальному процесуальному 
кодексі:

1. Під час кримінального провадження ніхто не може триматися під вар-
тою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування 
в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального пра-
вопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом.

2. Кожен, кого затримано через підозру або обвинувачення у вчиненні 
кримінального правопорушення або інакше позбавлено свободи, повинен бути 
в найкоротший строк доставлений до слідчого судді для вирішення питання про 
законність та обґрунтованість його затримання, іншого позбавлення свободи та 
подальшого тримання. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом 
сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого судо-
вого рішення про тримання під вартою.

3. Про затримання особи, взяття її під варту або обмеження в праві на 
вільне пересування в інший спосіб, а також про її місце перебування має бути 
негайно повідомлено її близьких родичів, членів сім’ї чи інших осіб за вибором 
цієї особи в порядку, передбаченому цим Кодексом.

4. Кожен, хто понад строк, передбачений цим Кодексом, тримається під 
вартою або позбавлений свободи в інший спосіб, має бути негайно звільнений.
 � 5. Затримання особи, взяття її під варту або обмеження в праві на вільне 

пересування в інший спосіб під час кримінального провадження, здійсне-
не за відсутності підстав або з порушенням порядку, передбаченого цим 
Кодексом, тягне за собою відповідальність, установлену законом» 126.

Таким чином, на законодавчому рівні в Україні захист права на свободу 
та особисту недоторканність забезпечено. Більше того, зазначено, що за без-
підставне затримання особа, яка здійснила таке затримання, повинна нести від-

125  Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Цивільний кодекс України (ст. 289). 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

126  Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Кримінальний процесуальний кодекс 
України (ст. 12). http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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повідальність. Стає очевидним, що саме недоторканність людини нарівні з дея-
кими іншими особистими немайновими благами віднесена до вищих соціальних 
цінностей, що мають відповідний пріоритет127.

Додатковий захист зазначених прав став можливим завдяки ст. 9 Кон-
ституції України, яка визначає джерелом законодавства України міжнародні до-
говори, згоду на ратифікацію яких надано законодавчим органом України. 

Верховна Рада України ратифікувала цілий ряд міжнародних норматив-
них актів, зокрема тих, що стосуються захисту прав людини, які сьогодні є части-
ною законодавства країни. Частка з них має рекомендаційний характер (норми 
м’якого права), а деякі накладають на державу конкретний обов’язок. Для ро-
зуміння того, наскільки важлива для міжнародної спільноти тема захисту права 
людини на свободу та особисту недоторканність, достатньо привести лише кіль-
ка прикладів з міжнародних нормативних актів:
 � кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недо-

торканність128;
 � ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або ви-

гнання129;
 � кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність, 

нікого не може бути піддано свавільному арешту чи триманню під вар-
тою, нікого не може бути позбавлено волі інакше, як на підставах і 
відповідно до такої процедури, які встановлено законом130.

2. Аналіз міжнародного та національного 
законодавства

Аналіз міжнародного та національного законодавства щодо дотримання 
права на свободу та особисту недоторканність дозволяє зробити висновок, що 
за певних обставин держава в особі правоохоронних органів може на законних 
підставах обмежити людину в реалізації права на свободу. 

127  Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Конституція України (ст. 3). http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

128  Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Загальна декларація прав людини 
(ст. 3). http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015

129  Там само. Загальна декларація прав людини (ст. 9).

130  Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Міжнародний пакт про громадянські 
і політичні права (ст. 9). http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043
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Ст. 5 Європейської конвенції дає виключний перелік підстав, за яких осо-
бу можна обмежити у праві на свободу131:

- законне ув’язнення особи після засудження її компетентним судом;

- законний арешт або затримання особи за невиконання законного при-
пису суду або для забезпечення виконання будь-якого обов’язку, встановленого 
законом;

- законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допрова-
дження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри 
у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним 
запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення;

- затримання неповнолітнього на підставі законного рішення з метою 
застосування наглядових заходів виховного характеру або законне затримання 
неповнолітнього з метою допровадження його до компетентного органу;

- законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних за-
хворювань, законне затримання психічнохворих, алкоголіків або наркоманів чи 
бродяг;

- законний арешт або затримання особи з метою запобігання її недозво-
леному в’їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться процедура депортації 
або екстрадиції.

Також Європейський суд з прав людини у рішенні від 18 лютого 2010 р. 
у справі «Гарькавий проти України»132 зазначив, що особа не може бути позбав-
лена або не може позбавлятися свободи, крім випадків, встановлених у пункті 1 
статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. 
Цей перелік винятків є вичерпним і лише вузьке тлумачення цих винятків відпо-
відає цілям цього положення, а саме – гарантувати, що нікого не буде свавільно 
позбавлено свободи (пункт 63 зазначеного рішення).

Окрім переліку обставин, за яких працівники державних органів влади 

131  Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод (ст. 5). http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004

132  Офіційний портал Верховної Ради. Законодавство. Рішення Європейського суду з прав людини. 
Справа «Гарькавий проти України». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_544
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можуть обмежувати право на свободу особи, стаття 5 Конвенції вимагає чіткого 
і зрозумілого інформування особи про підстави обмеження свободи, забезпе-
чення своєчасного судового розгляду та у випадку безпідставного обмеження 
– відшкодування збитків. 

2.1. Законне затримання особи міліцією

На законодавчому рівні в Україні зміст поняття «затримання» як адміні-
стративно-процесуального заходу не розкрито, однак аналіз положень п. 5 ч. 1 
ст. 11 Закону України «Про міліцію»133 дає підстави вважати, що під затриманням 
законодавець розуміє не лише обмеження свободи особи, яка підозрюється у 
вчиненні злочину, щодо якої обрано запобіжний захід у вигляді взяття під вар-
ту, обвинуваченої особи (тобто кримінально-процесуальні заходи), але й адмі-
ністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення 
(тобто адміністративно-процесуальний захід).

Відмінність адміністративного правопорушення від злочину полягає, на-
самперед, у тому, що воно є менш суспільно небезпечним. Відповідно до ч. 1 
ст. 11 Кримінального кодексу України, злочином є передбачене цим кодексом 
суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом 
злочину134. 

Затримання особи у кримінальному провадженні є одним із тимчасових 
запобіжних заходів забезпечення кримінального провадження, що застосову-

133  Офіційний портал Верховної Ради. Законодавство. Закон України «Про міліцію». http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/565-12

134  Офіційний портал Верховної Ради. Законодавство. Кримінальний кодекс України. http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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ються з метою досягнення дієвості цього провадження135. Заходи забезпечення 
кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді 
або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. 

Тримання під вартою, як запобіжний захід у кримінальному проваджен-
ні, застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш 
м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 
177 КПК України, крім випадків, передбачених ч. 5 ст. 176 КПК України.

3.1. Адміністративне затримання особи

3.1.1. Підстави та порядок адміністративного затримання

У випадках, прямо передбачених законами України, коли вичерпано інші 
заходи впливу, з метою припинення адміністративних правопорушень, встанов-
лення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі 
неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, якщо скла-
дення протоколу є обов’язковим, забезпечення своєчасного і правильного роз-
гляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопору-
шення, допускається адміністративне затримання особи136.

Таким чином для адміністративного затримання особи необхідна наяв-
ність двох складових:

1. Прямої вказівки в законі на можливість затримання особи.

2. Мета затримання відповідає вичерпному переліку випадків:

а) припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші за-
ходи впливу;

б) встановлення особи;

в) складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі не-
можливості складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складення 

135  Офіційний портал Верховної Ради. Законодавство. Кримінальний процесуальний кодекс України 
(ст. 131). http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

136  Офіційний портал Верховної Ради. Законодавство. Кодекс України про адміністративні право-
порушення (ч. 1 ст. 260). http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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протоколу є обов’язковим;

г) забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання 
постанов по справах про адміністративні правопорушення.

Так, затримання застосовується для припинення адміністративних пору-
шень виключно у тому разі, коли вичерпано інші заходи впливу. Такими захода-
ми, для прикладу, можуть бути137:

- вимога відносно громадян і службових осіб, які порушують громадський 
порядок припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню по-
вноважень міліції;

- винесення на місці усного попередження особам, які допустили мало-
значні адміністративні порушення.

Таким чином, законом визначено коло підстав які дають право міліції для 
затримання особи в адміністративному порядку.

3.1.2. Строки адміністративного затримання

Наступне питання, на яке треба звернути увагу при розгляді затримань в 
адміністративному порядку – це строки такого затримання. Відповідно до ч. 1 ст. 
263 КУпАП, загальна тривалість затримання особи, яка вчинила адміністративне 
правопорушення, не може бути більше як 3 години. Виключення з цього правила 
стосуються лише двох категорій осіб:

осіб, які порушили прикордонний режим або режим у пунктах пропуску 
через державний кордон України, в необхідних випадках для встановлення осо-
би і з’ясування обставин правопорушення дозволяється затримувати до трьох 
діб;

осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних ре-
човин, в необхідних випадках для встановлення особи, проведення медичного 
огляду, з’ясування обставин придбання вилучених наркотичних засобів і психо-
тропних речовин та їх дослідження – до трьох діб.

137  Офіційний портал Верховної Ради. Законодавство. Закон України «Про міліцію» (ст. 11). http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/565-12
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В обох наведених випадках на міліцію покладається обов’язок протягом 
24-х годин з моменту затримання повідомити прокурора про затримання осіб 
даних категорій.

Строки адміністративного затримання особи. Таблиця 1

Категорія 
осіб

Максималь-
ний термін 
тримання

Примітка

Особа, що 
вчинила ад-
міністративне 
правопору-
шення

3 години

(ст. 263 КУпАП)

Загальний строк затримання особи, яка 
вчинила адміністративне правопору-
шення.

Особа, яка 
порушила 
прикордонний 
режим

3 доби

(ст. 263 КУпАП)

В необхідних випадках для встановлен-
ня особи і з’ясування обставин право-
порушення – з повідомленням про це 
письмово прокурора протягом двадцяти 
чотирьох годин з моменту затримання

Особа, яка 
порушила 
правила обігу 
наркотич-
них засобів і 
психотропних 
речовин

3 доби

(ст. 263 КУпАП)

В необхідних випадках для вста-
новлення особи, проведення медичного 
огляду, з’ясування обставин придбання 
вилучених наркотичних засобів і психо-
тропних речовин та їх дослідження з по-
відомленням про це письмово прокуро-
ра протягом двадцяти чотирьох годин з 
моменту затримання

3.1.3. Прогалини законодавства України щодо затримання особи в 
адміністративному порядку

Конституційний Суд України в рішенні від 29 червня 2010 р. № 
17-рп/2010138 у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної 

138  Офіційний портал Верховної Ради. Законодавство. Рішення Конституційного Суду України від 
29.06.2010 р. №17-рп/2010, справа №1-25/2010. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10
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Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (консти-
туційності) абзацу 8 п. 5 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про міліцію» зазначив, що 
«одним із елементів верховенства права є принцип правової визначеності, у 
якому стверджується, що обмеження основних прав людини та громадянина 
і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення 
передбачуваності застосування правових норм, встановлених такими обме-
женнями» (абзац 3 пп. 3.1 п. 3 мотивувальної частини). 

Такий висновок узгоджується і з практикою Європейського суду з прав 
людини, який неодноразово у своїх рішеннях вказував, що коли йдеться про по-
збавлення свободи, надзвичайно важливою умовою є забезпечення загально-
го принципу юридичної визначеності (рішення у справах «Барановський проти 
Польщі» від 28 березня 2000 року, «Новік проти України» від 18 грудня 2008 
року)139.

Не визначений порядок встановлення строку доставлення та 
максимально дозволена тривалість доставлення особи у випадку 
адміністративного затримання

З метою складення протоколу про адміністративне правопорушення в 
разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо скла-
дення протоколу є обов’язковим, порушника може бути доставлено до уповнова-
женого органу, зокрема до органу внутрішніх справ140. Доставлення порушника 
має бути проведено в можливо короткий строк141. Доставлення хоч і відрізня-
ється від адміністративного затримання, однак за своєю суттю є примусовим 
заходом, пов’язаним з конституційним правом людини на свободу та особисту 
недоторканність142. 

Проте у законодавстві не встановлено, яким чином повинен визначатися 
строк доставлення і яка допустима максимальна його тривалість. 

Відсутній законодавчо визначений момент, з якого починається 

139  Офіційний портал Верховної Ради. Законодавство. Рішення Європейського суду з прав людини. 
Справа «Новік проти України». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_442

140  Офіційний портал Верховної Ради. Законодавство Кодекс України про адміністративні правопо-
рушення (ст. 259). http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/page4

141  Там само. 

142  Офіційний портал Верховної Ради. Законодавство. Рішення Конституційного суду України від 
11.10.2011 р. №10-рп/2011, справа №1-28/2011. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-11
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відлік часу затримання особи в адміністративному порядку і мо-
мент завершення адміністративного затримання

Незважаючи на те, що в КУпАП чітко визначені строки адміністратив-
ного затримання, вимір тривалості такого затримання фактично неможливий. 
Будь-який строк, особливо в законодавстві, повинен мати чітко визначені межі: 
момент з якого починається відлік часу (момент початку адміністративного за-
тримання) і момент який потрібно вважати закінченням адміністративного за-
тримання. 

До рішення Конституційного суду України143 у справі за конституційним 
поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) окремих положень ст. 263 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення та п. 5 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про міліцію» (справа 
про строки адміністративного затримання), строк адміністративного затримання 
особи визначався ч. 5 ст. 263 КУпАП і обчислювався з моменту доставлення по-
рушника для складення протоколу, а особи, яка була в стані сп’яніння, – з часу 
її витвереження. 

Але зазначеним рішенням Конституційного суду України дане положення 
було визнано неконституційними, і з цього часу в законодавстві України взагалі 
відсутнє будь-яке визначення моменту, з якого потрібно обчислювати час адмі-
ністративного затримання.

3.2. Затримання особи за підозрою у вчиненні злочину

3.2.1. Підстави та порядок затримання особи за підозрою у вчи-
ненні злочину

Частиною 2 ст. 207 КПК144 України передбачено, що кожний громадя-
нин, включаючи іноземців і осіб без громадянства має право затримати будь-яку 
особу, за винятком судді й народного депутата, яку застали під час вчинення 
кримінального правопорушення або спроби його вчинити, коли вона навмисне 
вдавалася до дій чи бездіяльності, безпосередньо спрямованих на досягнення 
протиправної мети, однак не досягла задуманого з причин, що не залежали від 

143  Офіційний портал Верховної Ради. Законодавство. Рішення Конституційного суду України від 
11.10.2011 р. №10-рп/2011, справа №1-28/2011. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-11

144  Офіційний портал Верховної Ради. Законодавство. Кримінальний процесуальний кодекс Украї-
ни. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page7
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її волі, а також безпосередньо після вчинення особою кримінального правопору-
шення або в разі безперервного переслідування підозрюваного.

Кожен, хто затримав відповідну особу в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 
207 КПК, зобов’язаний негайно доставити її до уповноваженої службової особи 
(найближчого правоохоронного органу) або негайно повідомити уповноважену 
службову особу (відповідний правоохоронний орган) про затримання такої особи 
та її місцезнаходження (ч. 3 ст. 207 КПК).

На відміну від «звичайних» громадян уповноважена службова особа має 
право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні 
злочину, лише у випадках, передбачених ч. 1 ст. 208 КПК України: 

- якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його 
вчинення;

- якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі 
потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують 
на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин. 

Строки затримання особи за підозрою у вчиненні злочину без ухвали 
слідчого судді (суду). Таблиця 2

Максимальний 
термін 
тримання

Примітка

24 год.

(ст. 278 КПК)

У разі якщо особі не вручено повідомлення про підозру 
після двадцяти чотирьох годин з моменту затримання, 
така особа підлягає негайному звільненню.

60 год.

(ст. 211 КПК)

З моменту фактичного затримання визначеного статтею 
209 КПК. Після спливу вказаного строку особа повинна 
бути звільнена або доставлена до суду для розгляду кло-
потання про обрання стосовно неї запобіжного заходу 
(ст. 211 КПК).
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Максимальний 
термін 
тримання

Примітка

72 год.

(ст. 29 Конституції 
України, 211 КПК)

Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом 
сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вру-
чено вмотивованого рішення суду про тримання під вар-
тою.

За кожним фактом затримання підозрюваного в учиненні злочину служ-
бова особа зобов’язана скласти відповідний протокол із зазначенням: місця, 
дати, точного часу його проведення, повного переліку процесуальних прав і 
обов’язків затриманого, підстав затримання, інформації про присутніх під час 
цієї процесуальної дії осіб та про те, що їх заздалегідь повідомили про засто-
сування технічних засобів фіксації, вказуючи характеристики таких засобів та 
носіїв інформації, умов і порядку їх використання, виявлені й вилучені під час 
особистого обшуку речі та документи. Цей протокол підписують особа, яка його 
склала, і затриманий, копію ж документа негайно вручають під розпис останньо-
му й надсилають прокурору (ч. 5 ст. 208 КПК).

Кримінальним процесуальним кодексом України у ст. 209145 чітко визна-
чено момент, з якого особа вважається затриманою, а саме з моменту, коли 
вона силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповно-
важеною службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою 
службовою особою.

У подальшому фактичний час затримання (позбавлення свободи) береть-
ся до уваги при обчисленні строків тримання (відбування покарання), досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні, часу обрання запобіжного за-
ходу, оголошення про підозру та інше. 

3.2.2. Запобіжники, що дозволяють знизити ризики порушення 
права людини на свободу та особисту недоторканність.

а) Повідомлення про права затриманій особі

145  Офіційний портал Верховної Ради. Законодавство. Кримінальний процесуальний кодекс Украї-
ни. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page7
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Чинне законодавство України передбачає норми, які регламентують ін-
формування затриманої особи про її права, починаючи з моменту її фактичного 
затримання. Так, зокрема, в ч. 4 ст. 208 Кримінального процесуального кодексу 
зазначається, що «уповноважена службова особа, що здійснила затримання 
особи, повинна негайно повідомити затриманому зрозумілою для нього мо-
вою підстави затримання та у вчиненні якого злочину він підозрюється, а 
також роз’яснити право мати захисника, отримувати медичну допомогу, 
давати пояснення, показання або не говорити нічого з приводу підозри про-
ти нього, негайно повідомити інших осіб про його затримання і місце перебу-
вання відповідно до положень статті 213 цього Кодексу, вимагати перевірку 
обґрунтованості затримання та інші процесуальні права, передбачені цим 
Кодексом»146.

Відповідно до ч. 5 ст. 208 КПК, про затримання особи, підозрюваної у 
вчиненні злочину, складається протокол, в якому поміж інших відомостей зазна-
чається й повний перелік процесуальних прав та обов’язків затриманого. Про-
токол про затримання підписується особою, яка його склала, і затриманим. Копія 
протоколу негайно під розпис вручається затриманому, а також надсилається 
прокурору.

Аналогічна норма закріплена й в Законі України «Про міліцію». Так, згідно 
з ч. 8 ст. 5 Закону147, особам, при затриманні або арешті (взятті під варту) пра-
цівниками міліції:

- повідомляються підстави та мотиви такого затримання або арешту 
(взяття під варту), роз’яснюється право оскаржувати їх у суді;

- надаються усно роз’яснення ч. 1 ст. 63 Конституції України, права від-
мовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника 
та одночасно в друкованому вигляді – роз’яснення статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 
і 63 Конституції України та прав осіб, затриманих або заарештованих (взятих 
під варту), встановлених законами, у тому числі права здійснювати захист своїх 
прав та інтересів особисто або за допомогою захисника з моменту затримання 
або арешту (взяття під варту) особи, права відмовитися від надання будь-яких 
пояснень або свідчень до прибуття захисника.

146  Офіційний портал Верховної Ради. Законодавство. Кримінальний процесуальний кодекс Украї-
ни. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page7

147  Офіційний портал Верховної Ради. Законодавство. Закон України «Про міліцію». http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/565-12
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Отже, у законодавстві детально виписаний обов’язок посадових осіб, що 
здійснюють затримання, негайно інформувати затриману особу про її права, а 
також наводиться перелік тих прав, про які власне треба інформувати. Однак 
виникає питання, що саме розуміється під затриманням та, відповідно, коли ж 
саме у посадової особи виникає такий обов’язок.

Згідно зі ст. 209 КПК, особа є затриманою з моменту, коли вона силою або 
через підкорення наказу змушена залишатися поряд з уповноваженою службо-
вою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою.

Таким чином, термін «негайно» має означати, що уповноважена осо-
ба, якій законом надано право здійснювати затримання, набуває обов’язку 
роз’яснити особі її права відразу після моменту, коли зазначена особа силою 
або через підкорення наказу була змушена залишатися поряд із уповноваженою 
службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою 
особою.

б) Право особи повідомити про факт свого затримання третю 
сторону за власним вибором

У Кримінальному процесуальному кодексі зазначене право згадується 
двічі. Як вже вказувалося вище, уповноважена службова особа, що здійснила 
затримання особи, повинна негайно повідомити затриманому зрозумілою для 
нього мовою в тому числі й про право негайно повідомити інших осіб про його 
затримання і місце перебування, відповідно до положень ст. 213 цього Кодексу 
(ч. 4 ст. 208).

В ч. 1 ст. 213 КПК України зазначається, що «уповноважена службо-
ва особа, що здійснила затримання, зобов’язана надати затриманій особі 
можливість негайно повідомити про своє затримання та місце перебування 
близьких родичів, членів сім’ї чи інших осіб за вибором цієї особи»148.

Якщо уповноважена службова особа, що здійснила затримання, має під-
стави для обґрунтованої підозри, що при повідомленні про затримання ця особа 
може зашкодити досудовому розслідуванню, вона може здійснити таке повідо-
млення самостійно, проте без порушення вимоги щодо його негайності.

148  Офіційний портал Верховної Ради. Законодавство. Кримінальний процесуальний кодекс Украї-
ни. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page7
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У разі затримання неповнолітньої особи уповноважена службова осо-
ба, що здійснила затримання, зобов’язана негайно повідомити про це її батьків 
або усиновителів, опікунів, піклувальників, орган опіки та піклування (ч. 2 ст. 213 
КПК).

в) Забезпечення права на захист

У ч. 3 ст. 29 Конституції України зазначається, що «кожному заарешто-
ваному чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви аре-
шту чи затримання, роз’яснено його права та надано можливість з моменту 
затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомо-
гою захисника»149.

Частина 2 ст. 62 Конституції України закріплює право підозрюваного на 
правову допомогу, при цьому у випадках, передбачених законом, правова допо-
мога надається безкоштовно (ч. 1 ст. 59 Конституції України).

Право на захист закріплене й в цілій низці статей Кримінального про-
цесуального кодексу:

- ч. 1 ст. 20 КПК надає затриманій особі право користуватися правовою 
допомогою захисника;

- відповідно до ч. 4 ст. 208 КПК уповноважена службова особа, що здій-
снила затримання підозрюваного у вчиненні злочину без ухвали слідчого судді, 
суду, зобов’язана роз’яснити затриманому його права, включаючи право мати 
захисника; 

- ч. 3 ст. 20 КПК, п. 3 ч. 3 ст.42 КПК України передбачене право під-
озрюваного на отримання правової допомоги безоплатно за рахунок держави 
у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання 
безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв’язку з відсутністю коштів для 
їх оплати;

- п. 2 ч. 1 ст. 49 КПК України передбачений обов’язок слідчого, прокурора, 
слідчого судді чи суду забезпечити участь захисника у кримінальному прова-

149  Офіційний портал Верховної Ради. Законодавство. Конституція України. http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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дженні у випадку, якщо підозрюваний, обвинувачений заявив клопотання про 
залучення захисника, але за відсутністю коштів чи з інших об’єктивних причин не 
може його залучити самостійно.

Частиною 8 ст. 5 Закону України «Про міліцію» передбачений обов’язок 
працівників міліції забезпечити можливість з моменту затримання користувати-
ся правовою допомогою захисника, у тому числі безоплатною правовою допомо-
гою відповідно до закону, який регулює надання безоплатної правової допомоги.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу»150, особи, які затримані за підозрою у вчиненні злочину, мають право 
на безоплатну правову допомогу. Відповідно до ч. 4 ст. 213 КПК України, уповно-
важена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана негайно повідо-
мити про це орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної 
правової допомоги, а в разі неприбуття захисника у встановлений законом час 
негайно повідомити про це такий орган (установу). 

28 грудня 2011 року постановою Кабінету Міністрів України №1363 за-
тверджений «Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги про випадки затримання осіб»151. Зазначений Порядок вста-
новлює загальні вимоги та механізм інформування центрів з надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб органами, упо-
вноваженими здійснювати адміністративне затримання або затримання згідно 
з дорученнями правоохоронних органів, або затримання осіб органами досудо-
вого розслідування. 

Цим порядком передбачено:

1. Негайно після фактичного затримання особи уповноважена службо-
ва особа суб’єкта подання інформації, яка здійснила затримання, повідомляє за 
допомогою телефонного, факсимільного зв’язку, електронної пошти або через 
комплексну інформаційно-аналітичну систему забезпечення надання безоплат-
ної правової допомоги (далі систему) відповідному центру з надання безоплат-

150  Офіційний портал Верховної Ради. Законодавство. Закон України «Про безоплатну правову 
допомогу». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3460-17

151  Офіційний портал Верховної Ради. Законодавство. Постанова Кабінету Міністрів України від 
28.12.2011 р. №1363 «Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF
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ної вторинної правової допомоги: прізвище, ім’я, по батькові та дату народження 
затриманої особи (якщо вони відомі); час та підстави затримання особи; точну 
адресу місця для конфіденційного побачення адвоката із затриманою особою; 
найменування суб’єкта подання інформації, адресу, номери телефону та адресу 
електронної пошти; прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, що передала 
повідомлення. 

2. Повідомлення про затримання осіб приймаються та обробляються упо-
вноваженою службовою особою центру з надання допомоги цілодобово.

3. Повідомлення суб’єктів подання інформації, які надходять до центру 
з надання допомоги, реєструється в системі та/або журналі реєстрації повідо-
млень в момент його надходження. Повідомленню присвоюється відповідний 
реєстраційний номер, який за допомогою телефонного, факсимільного зв’язку, 
електронної пошти або через систему повідомляється суб’єкту подання інфор-
мації.

4. Протягом години з моменту реєстрації повідомлення про затримання 
особи уповноважена службова особа центру з надання допомоги в установле-
ному порядку призначає адвоката та видає доручення для підтвердження його 
повноважень для надання такій особі безоплатної вторинної правової допомоги.

5. Призначений центром з надання допомоги адвокат повинен прибути 
протягом години з моменту видання йому доручення, а у виняткових випадках 
– не пізніше ніж протягом шести годин з моменту видання йому доручення до 
затриманої особи для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Таким чином визначений час з моменту фактичного затримання (до 2-х 
годин, у виняткових випадках – до 7 годин з моменту затримання), протягом 
якого затримана особа повинна зустрітись із адвокатом.

Загалом, масштаб роботи центрів правової допомоги можна побачити на 
прикладі основних статистичних показників роботи протягом січня – листопада 
2014 р. з офіційного сайту Координаційного центру152.

Із 1 січня по 30 листопада 2014 року центрами безоплатної вторинної 

152  Веб-сайт координаційного центру з надання правової допомоги. Дайджест №4. http://legalaid.
gov.ua/images/Materials/Digest_Legal_Aid/digest_4.pdf
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правової допомоги (БВПД) видано 61 830 доручень адвокатам (без урахування 
республіканського в АР Крим та Севастопольського міського центрів).

Кількість виданих доручень регіональними центрами БВПД:

Таким чином, у порівнянні із січнем-листопадом 2013 р., в аналогічному 
періоді 2014 р.:

- збільшилась кількість випадків залучення захисника за призначенням 
(на 0,4%)*;

- збільшилась кількість випадків залучення адвоката до проведення 
окремої процесуальної дії (на 31,3%); така динаміка може свідчити про підви-
щення рівня поінформованості про право на безоплатну правову допомогу та/
або довіри клієнтів до адвокатів системи БВПД*;

- зменшилась кількість випадків надання БВПД особам, затриманим за 
підозрою у вчиненні злочину (на 15,8%);

- зменшилась кількість випадків надання БВПД особам, до яких застосо-
вано адміністративне затримання (на 14,1%**). 

*Зростання в цілому по цих 2-х категоріях може свідчити про те, що по 
мірі накопичення практики роботи з новим КПК, суди у все повній мірі почина-
ють користуватися його механізмами у частині реалізації ст. 49 та ст. 53.
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**Це, насамперед, є наслідком активної роз’яснювальної роботи ре-
гіональних центрів БВПД по відношенню до органів внутрішніх справ щодо 
особливостей надання БВПД адмінзатриманим: у цьому випадку міліція 
зобов’язана інформувати центри про кожен випадок затримання, крім випад-
ків, коли така особа захищає себе особисто або запросила захисника.

Оцінка вчасності прибуття призначених центрами адвокатів до затрима-
них осіб за інформацією Координаційного центру153

Протягом січня-листопада 2014 р. зафіксовано 291 випадок, коли час 
між реєстрацією центром повідомлення про затримання особи та прибуттям ад-
воката до місця конфіденційного побачення із затриманою особою перевищив 2 
години, що становить 0,47% випадків.

У тому числі у 93 випадках цей час перевищив 6 годин, що становить 
0,15% випадків. 

Водночас даний показник не може бути використаний для реальної оцін-
ки вчасності надання правової допомоги затриманим, у зв’язку з тим, що він 
обраховується з моменту оповіщення Центрів про затримання особи, а таке опо-
віщення, на жаль, не завжди робиться своєчасно (негайно після фактичного за-
тримання).

Відмови від адвоката за заявою підзахисного

Протягом січня-листопада 2014 р. загалом зафіксовано 2 184 випадки 
відмов від адвоката.

Відповідно, частка відмов від адвоката за заявою підзахисного в цілому 
становила 3%. Цей показник варіюється в залежності від типу послуг, які нада-
ються адвокатом, і, зокрема, становить:

5,9% – для надання БВПД особам, до яких застосовано адміністративне 
затримання;

6,7% – для надання БВПД особам, затриманим за підозрою у вчиненні 
злочину;

153  Веб-сайт координаційного центру з надання правової допомоги. Дайджест №4. http://legalaid.
gov.ua/images/Materials/Digest_Legal_Aid/digest_4.pdf
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1,8% – для здійснення захисту за призначенням;

0,4% – для участі у проведенні окремих процесуальних дій.

г) Повідомлення про підозру

Повідомлення про підозру є першим офіційним документом, в якому за-
значається суть первинних звинувачень щодо особи та правова кваліфікація 
кримінального правопорушення, у якому вона підозрюються.

Письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення, 
не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту затримання особи, слідчим або 
прокурором, а у випадку неможливості такого вручення – у спосіб, передбачений 
КПК для вручення повідомлень.

У разі, якщо особі не вручено повідомлення про підозру після двадцяти 
чотирьох годин з моменту затримання, така особа підлягає негайному звільнен-
ню.

Відповідно до вимог ст. 277 КПК154 повідомлення про підозру складаєть-
ся прокурором або слідчим за погодженням з прокурором. Поміж інших даних 
воно має містити:

- зміст підозри;

- правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого 
підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про 
кримінальну відповідальність;

- стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у 
вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його 
вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення 
про підозру.

Дата та час повідомлення про підозру, правова кваліфікація криміналь-
ного правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням стат-

154  Офіційний портал Верховної Ради. Законодавство. Кримінальний процесуальний кодекс Украї-
ни. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10
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ті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність невідкладно 
вносяться слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

д) Службова особа, відповідальна за перебування затриманих

Відповідно до ст. 212 КПК України155, у підрозділі органу досудового роз-
слідування мають бути призначені одна або декілька службових осіб, відпові-
дальних за перебування затриманих. Відповідальними не можуть бути слідчі.

Частиною 3 зазначеної статті передбачено, що службова особа, відпо-
відальна за перебування затриманих, зобов’язана: 

1) негайно зареєструвати затриманого;

2) роз’яснити затриманому підстави його затримання, права і обов’язки;

3) звільнити затриманого негайно після зникнення підстави для затри-
мання або спливу строку для затримання, передбаченого статтею 211 цього 
Кодексу;

4) забезпечити належне поводження із затриманим та дотримання його 
прав, передбачених Конституцією України, цим Кодексом та іншими законами 
України;

5) забезпечити запис усіх дій, що проводяться із залученням затримано-
го, у тому числі час їх початку та закінчення, а також осіб, які проводили такі дії 
або були присутні при проведенні таких дій;

6) забезпечити невідкладне надання належної медичної допомоги та 
фіксацію медичним працівником будь-яких тілесних ушкоджень або погіршення 
стану здоров’я затриманого. До складу осіб, що надають затриманому медичну 
допомогу, за його бажанням може бути допущена конкретна особа, що має пра-
во на заняття медичною діяльністю.

е) Реєстрація перебування затриманої особи в органі внутрішніх 
справ

155  Офіційний портал Верховної Ради. Законодавство. Кримінальний процесуальний кодекс Украї-
ни. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page7
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Існує цілий ряд документів (книг та журналів) в яких заносяться відомості 
щодо затриманої особи з моменту її доставлення до органу внутрішніх справ156, 
зокрема:

- журнал обліку доставлених, відвідувачів та запрошених;

- журнал інформування центрів з надання безоплатної правової допо-
моги затриманим;

- журнал реєстрації надання медичної допомоги особам, які утримуються 
у черговій частині;

- книга обліку осіб, які поміщені до кімнати для затриманих та доставле-
них до чергової частини.

Належна реєстрація відомостей щодо доставлених (затриманих) осіб, зо-
крема точного часу їх доставлення та статусу, в якому вони перебувають в органі 
внутрішніх справ, дозволить значно знизити ризик протиправних затримань та, 
у випадку оскарження, дати належну оцінку правомірності дій уповноваженої 
службової особи, що здійснила таке затримання. 

3.3. Прогалини законодавства щодо затримання особи за під-
озрою у вчиненні злочину

3.3.1. Невідповідність окремих положень Закону України «Про 
міліцію» вимогам Кримінального процесуального кодексу України

156  Офіційний портал Верховної Ради. Законодавство. Наказ Міністерства внутрішніх справ України 
від 28.04.2009 р. №181 «Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ 
України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань». http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/z0786-09
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Стаття 5 ЗУ «Про міліцію» КПК

…

Міліція: 

…

негайно, але не пізніш як через 
дві години після затримання або арешту 
(взяття під варту) осіб повідомляє про 
їх місцеперебування родичам та у разі 
заявлення усної або письмової вимоги 
– захиснику, а також адміністрації за 
місцем роботи чи навчання. 

Ані Конституція України, ані КПК 
не передбачають жодних підстав 
для зволікань під час повідомлен-
ня інших осіб та захисника про за-
тримання.

У ч. 5 ст. 29 Конституції України 
зазначено: «Про арешт або затри-
мання людини має бути негайно 
повідомлено родичів заарештова-
ного чи затриманого».

КПК передбачає, що у випадку 
коли існує обґрунтована підозра, 
що при повідомленні про затри-
мання ця особа може зашкодити 
досудовому розслідуванню, упо-
вноважена службова особа може 
здійснити таке повідомлення са-
мостійно, проте без порушення ви-
моги щодо його негайності.

Ч. 4 ст. 208 КПК України

Уповноважена службова особа, 
що здійснила затримання осо-
би, повинна… негайно повідомити 
інших осіб про його затримання і 
місце перебування відповідно до 
положень статті 213 цього Кодек-
су.
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…

Міліція: 

…

інформує в порядку, встанов-
леному Кабінетом Міністрів України, 
Центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги про кожний випадок 
затримання, арешту чи взяття під варту 
особи, крім випадків, коли така особа 
захищає себе особисто чи запросила 
захисника…

КПК не передбачає жодних ви-
ключень щодо повідомлення цен-
тру з надання правової допомоги 
про затримання особи.

Ст. 213 КПК України.

п. 4. Уповноважена службова 
особа, що здійснила затримання, 
зобов’язана негайно повідомити 
про це орган (установу), уповно-
важений законом на надання без-
оплатної правової допомоги. 

Зміст письмового повідомлення про підозру не містить часу фактичного 
затримання особи та часу його вручення затриманій особі

Зміст письмового повідомлення про підозру визначається вимогами ст. 
277 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до них, пові-
домлення про підозру складається прокурором або слідчим за погодженням з 
прокурором. Поміж інших даних, воно має містити стислий виклад фактичних 
обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, 
у тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих об-
ставин, відомих на момент повідомлення про підозру.

Водночас, незважаючи на те, що в КПК передбачено чіткий термін вру-
чення повідомлення про підозру (протягом 24 годин з моменту фактичного за-
тримання), ст. 277 не містить вимоги, щодо обов’язкового зазначення в текстовій 
частині повідомлення про підозру дати та часу фактичного затримання особи, а 
також дати та часу вручення особі повідомлення про підозру.

Таким чином, із тексту повідомлення про підозру неможливо перевірити 
дотримання вимог ст. 278 КПК України, щодо його вручення затриманій особі 
протягом 24 годин з моменту фактичного затримання.

3.3.2. Конфлікт інтересів уповноваженої службової особи, від-
повідальної за перебування затриманих

Відповідно до вимог п. 1, ст. 212 КПК України, у підрозділі органу досу-
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дового розслідування мають бути призначені одна або декілька службових осіб, 
відповідальних за перебування затриманих. Єдиним підрозділом органу досудо-
вого розслідування є слідчий підрозділ. Таким чином, відповідальність за затри-
маних осіб покладено на працівника слідчого підрозділу. Навіть, якщо взяти до 
уваги що п. 2 зазначеної статті зазначено, що відповідальними за перебування 
затриманих не можуть бути слідчі, дана особа все одно буде у складі слідства.

Відповідно, замість оперативного чергового, який має нести відповідаль-
ність за кожну особу, що перебуває на території органу внутрішніх справ, відпові-
дальність за затриманих осіб було покладено на працівника слідчого підрозділу. 

Як наслідок, підрозділ, що безпосередньо здійснює розслідування, одно-
часно є й відповідальним за затриману особу, яка підозрюється у вчинені зло-
чину. Така ситуація створює підґрунтя для потенційних порушень прав та свобод 
затриманої особи.

3.3.3. В законодавстві не визначено спосіб, яким службова осо-
ба, відповідальна за перебування затриманих, повинна виконувати 
обов’язки, передбачені КПК України

Відповідно до вимог ст. 19 Конституції України, органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише 
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України157.

Жодним нормативним актом не передбачено, як саме службова особа, 
відповідальна за перебування затриманих, повинна здійснювати запис усіх дій, 
що проводяться із залученням затриманого, де (в яких книгах/журналах) пови-
нна зареєструвати затриманого тощо.

В кожному органі внутрішніх справ існує ряд книг та журналів, до яких 
вносяться записи, що стосуються перебування затриманих осіб в органі та про-
ведення із ними процесуальних заходів. Також передбачено ряд процесуальних 
документів, які складаються відразу після затримання особи (наприклад, прото-
кол про затримання особи, протокол особистого обшуку та огляду речей). Однак 
не існує «єдиної особової справи», де б фіксувалися всі аспекти, що пов’язані із 

157  Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Конституція України. http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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затриманням особи та були відображені усі заходи, яких було вжито відносно 
затриманої особи з перших хвилин затримання, як то: час, коли особу було по-
збавлено волі, та мотив(и) цього заходу; час, коли особу було поінформовано 
про її права; фіксація ушкоджень, проявів душевних захворювань тощо; час, коли 
було сповіщено близьких/консула чи адвоката, а також час, коли вони відвідали 
затриману особу; час, коли було запропоновано їжу; час, коли проводився допит; 
час, коли особу було переведено до іншого закладу або звільнено тощо.

Саме за допомогою такого єдиного документу можна забезпечити контр-
оль дотримання прав затриманої особи з моменту затримання. До речі, частину 
інформації, пов’язаної із перебуванням особи в ОВС, в «єдину особову справу» 
може вносити саме службова особа, відповідальна за перебування затриманих.

4. Місця для тимчасового тримання осіб, позбавлених свободи 
органами внутрішніх справ

Законодавством України визначено виключний перелік місць, які дозво-
лено використовувати органам внутрішніх справ для тимчасового тримання різ-
них категорій осіб позбавлених свободи: 

4.1. Кімнати для затриманих та доставлених чергових частин органів вну-
трішніх справ (КЗД) є спеціальними приміщеннями чергової частин міськрайлі-
норгану внутрішніх справ і призначені для тимчасового поміщення до них осіб, 
затриманих за скоєння адміністративних та кримінальних правопорушень.

4.2. Ізолятори тимчасового тримання (ІТТ) – спеціальні установи міліції 
для тримання:

- затриманих за підозрою в скоєнні злочину осіб;

- узятих під варту осіб на термін до 3 діб (якщо доставлення ув’язнених 
до слідчого ізолятора (далі – СІЗО) у цей строк неможливе через віддаленість 
або відсутність належних шляхів сполучення, вони можуть перебувати в ІТТ не 
більше 10 діб);

- підсудних (засуджених), які прибули з СІЗО та установ виконання по-
карань у зв’язку з розглядом справи в суді або проведенням з ними слідчих дій;

- адміністративно заарештованих, за відсутності спеціального приймаль-
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ника для осіб, підданих адміністративному арешту.

4.3. Спеціальні палати в медичних закладах, призначені для проведення 
стаціонарного лікування затриманих і взятих під варту осіб у районних (міських) 
лікарнях, відділеннях (лікарнях) для інфекційних хворих, протитуберкульозних за-
кладах Міністерства охорони здоров’я України.

4.4. Спеціальні приймальники для утримання осіб, підданих адміністра-
тивному арешту – є установами міліції, що виконують функції з утримання осіб, 
підданих адміністративному арешту.

4.5. Приймальники-розподільники для неповнолітніх – є спеціальними 
установами міліції, що призначені для тимчасового тримання окремих категорій 
неповнолітніх, яких необхідно ізолювати.

4.6. Спеціальні автомобілі (автозаки), спеціальні вагони типу СТ – призна-
чені для перевезення затриманих, взятих під варту та засуджених осіб.

Щодо кожного типу місця несвободи законодавством визначено умови 
перебування особи, матеріальне забезпечення, порядок та граничні строки щодо 
кожної категорії утримуваних. Зазначені умови повинні відповідати, щонаймен-
ше, мінімальним стандартам, визначеним міжнародними угодами, ратифікова-
ними Верховною Радою України.

Тримання осіб в інших місцях, не передбачених законодавством України, 
може розцінюватися не інакше як протиправне.

5. Виконання позитивного обов’язку держави щодо забезпе-
чення права на свободу та особисту недоторканність з боку праців-
ників органів внутрішніх справ

Позитивний обов’язок держави, в особі міліції, полягає у вжитті заходів 
щодо попередження злочинних посягань на свободу та особисту недоторкан-
ність людини. 

Природа права на особисту недоторканність людини фактично полягає у 
забезпечуваному суспільними відносинами стані, за якого вона має можливість 
бути захищеною від посягань у відносинах посадових осіб і громадян, а також 
громадян між собою, що дозволяє їй задовольняти свої інтереси і потреби, ре-
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алізовувати свою свободу, розвивати себе, використовуючи для цього природні 
і соціальні можливості. Умовно особисту недоторканність можна розділити на 
фізичну та психологічну.

Фізична недоторканність фізичної особи – це гарантована законом за-
борона посягань на життя, здоров’я, тілесну недоторканність та статеву свободу 
фізичної особи, що забезпечується цілою низкою інших особистих немайнових 
прав, зокрема правом на життя (ст. 281 Цивільного кодексу України), правом на 
охорону здоров’я (ст. 283 ЦК) та правом на медичну допомогу (ст. 284 ЦК), пра-
вом на безпечне для життя і здоров’я довкілля (ст. 293 ЦК) тощо. Забезпечення 
даного права полягає також в обов’язковості отримання згоди фізичної особи на 
будь-яку медичну допомогу (ст. 284 ЦК)158. 

Психічна недоторканність фізичної особи забезпечується неможливістю 
посягати на нормальний перебіг психічних процесів людини та інші законодавчі 
гарантії159. Переводячи на просту мову, тиск на свідомість людини, зокрема за 
допомогою погроз, залякування, демонстрування засобів, які можуть бути за-
стосовані для нанесення тілесних ушкоджень тощо, без дійсного застосування 
фізичного контакту є посяганням на психічну недоторканність особи.

Оцінити виконання позитивного обов’язку держави у сфері забезпечення 
права людини на свободу та особисту недоторканність можна за допомогою 
статистичних даних, наведених на офіційному сайті Генеральної прокуратури 
України.

Наказом ГПУ від 23 жовтня 2012 р. № 00 запроваджено єдиний звіт про 
кримінальні правопорушення (форма 1)160.

Зареєстровано злочинів проти свободи та особистої недоторканості 

за 9 місяців 2013/2014 років

158  Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Цивільний кодекс України. http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page6

159  Гробова В.П. Щодо визначення змісту категорії «особиста недоторканність». Форум права. – 
2009. – № 2. – С. 97–101. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09gvpkon.pdf

160  Офіційний сайт Генеральної прокуратури України. Єдиний звіт про кримінальні 
правопорушення за січень-вересень 2013 (2014) р. http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_
id=111482&libid=100820&c=edit&_c=fo
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Кількість зареєстрованих кримінальних 

правопорушень проти свободи та осо-

бистої недоторканості та результати їх 

досудового розслідування за 9 місяців 

2013 року
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2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Умисне тяжке тілесне ушкодження, ст.121 2368 2573 1924 1789 1518 1371 1 0 1034 638

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкоджен-

ня, ст.122

4759 3455 2165 1665 1985 1470 8 3 3420 1931

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень 

у разі перевищення меж необхідної оборони 

або у разі перевищення заходів, необхідних для 

затримання злочинця, ст.124

95 101 77 79 65 63 4 2 15 21

Умисне легке тілесне ушкодження, ст.125 53716 35419 17133 13215 15161 11309 376 179 127374 71091

Необережне тяжке або середньої тяжкості 

тілесне ушкодження, ст.128

736 596 461 319 401 281 15 13 624 516

Усі злочини проти волі, честі та гідності особи 453 1681 215 215 173 157 0 0 1711 300

Незаконне позбавлення волі або викрадення 

людини, ст.146

267 1472 106 113 96 71 0 0 1616 247

Захоплення заручників, ст. 147 3 44 2 3 2 3 0 0 1 3

Торгівля людьми або інша незаконна угода 

щодо людини, ст.149

120 99 74 51 47 35 0 0 41 10

Злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи

993 734 584 453 470 328 1 0 1142 652

Зґвалтування, ст.152 447 343 289 209 222 138 0 0 791 412
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Насильницьке задоволення статевої пристрасті 

неприродним способом , ст.153

238 164 163 128 134 96 1 0 106 55

Примушування до вступу в статевий зв’язок, 

ст.154

5 3 2 2 1 0 0 0 16 10

Завідомо незаконні затримання, привід, арешт 

або тримання під вартою, ст.371 38 30 9 7 10 2 0 0 86 23

Разом 64238 46714 23204 18248 20285 15324 406 197 137977 75909

Зазначені відомості дозволяють зробити висновок, що загальна кількість 
злочинів проти свободи та особистої недоторканості протягом 9 місяців 2014 
року зменшилась в порівнянні із таким самим періодом 2013 року. В той же час 
спостерігається суттєве збільшення злочинів пов’язаних із ситуацією в країні.

За звітний період у 5,5 разів збільшилась кількість кримінальних прова-
джень за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі 
або викрадення людини) і в 14 разів за ст. 147 (захоплення заручників). Водно-
час бачимо, що кількість осіб, яким було вручено повідомлення про підозру та 
кількість обвинувальних актів, направлених до суду, щодо зазначених криміналь-
них правопорушень, залишилась майже незмінною. Це свідчить про те, що на да-
ному етапі правоохоронні органи не можуть ефективно протидіяти викраденням 
та захопленням заручників.

Якщо посягання на свободу та особисту недоторканність з боку злочинців 
певним чином можна пояснити або зрозуміти (особистісні фактори, економічні, 
соціальні негаразди, виховання, тощо), то здійснення злочинів та порушень осо-
бами, які покликані охороняти суспільство від протиправних посягань, є пара-
доксальним явищем. 

6. Системні порушення права на свободу та особисту недотор-
канність з боку працівників органів внутрішніх справ

У світлі останніх подій, пов’язаних із політичними подіями в Україні, прове-
денням антитерористичної операції та інформаційної боротьби, у відкритих дже-
релах часто зустрічається недостовірна інформація, зокрема, в засобах масової 
інформації. Тому для аналізу фактичного стану дотримання права на свободу 
та особисту недоторканність використовувались лише офіційні джерела органів 
державної влади, а також сайти загальновідомих громадських організацій та за-
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собів масової інформації, що не заплямували себе виданням «фейкових» новин.

Проведений аналіз інформації з різних джерел дозволив виділити сис-
темні порушення права на свободу та особисту недоторканність, що здійсню-
ються працівниками органів внутрішніх справ. Наведена класифікація дозволяє 
зрозуміти найбільш важливі сфери, які потребують детального вивчення з метою 
з’ясування умов та причин, за яких дані порушення стали можливими та надання 
відповідних рекомендацій.

6.1. Порушення прав осіб з боку працівників органів внутрішніх 
справ під час здійснення примусових заходів, пов’язаних із затриман-
ням

До таких порушень слід віднести:

Протиправні затримання осіб за підозрою у вчиненні злочину без ухвали 
слідчого судді, суду.

Порушення права затриманих на правову допомогу на початковій стадії 
досудового розслідування.

Позбавлення особи права повідомити про факт свого затримання третю 
сторону за власним вибором.

Неповідомлення підстав затримання та у вчиненні якого злочину під-
озрюється особа. 

Порушення вимог КПК при складанні протоколів затримання особи за 
підозрою у вчиненні злочину, зокрема, щодо зазначення в протоколах часу та 
місця фактичного затримання.

Фальсифікації відомостей щодо фактичного часу перебування осіб, зо-
крема затриманих, в органах внутрішніх справ. 

Порушення процесуальних строків в результаті маніпуляцій з фактичним 
часом та обставинами затримання осіб.

Проведення обшуків затриманих осіб з порушенням норм КПК та загаль-
них засад кримінального провадження щодо поваги до людської гідності.
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Тримання затриманих осіб у місцях не передбачених законодавством.

Надмірне застосування фізичної сили та побиття працівниками міліції за-
триманих осіб.

6.2. Протиправні затримання осіб за підозрою у вчиненні зло-
чину без ухвали слідчого судді, суду

Результати моніторингу діяльності правоохоронних органів, зокрема мі-
ліції, свідчать про те, що попри вимоги кримінального процесуального законо-
давства, в переважній більшості випадків правоохоронці затримують осіб, під-
озрюваних у вчиненні злочину, без відповідної ухвали суду. При цьому, значна 
кількість затримань здійснюється через тривалий час (в окремих випадках через 
кілька діб і навіть місяців) після події злочину, у вчиненні якого підозрюють за-
триману особу, що є грубим порушенням вимог ст. 208 КПК. Зазначена стаття, 
як згадувалося вище, чітко обмежує коло випадків, що надають уповноваженій 
особі право здійснювати затримання без ухвали слідчого судді, суду. Інших за-
конних підстав затримання особи за підозрою у вчиненні злочину без ухвали 
слідчого судді, суду законодавством України не передбачено.

Якщо особу не було затримано під час вчинення злочину або щойно після 
такого вчинення, єдиною законною підставою для затримання особи, підозрю-
ваної у вчиненні злочину, є ухвала слідчого судді, суду про затримання з метою 
приводу для обрання запобіжного заходу.

Таким чином, дії уповноваженої службової особи, яка здійснила затри-
мання через тривалий час після вчинення злочину, мають кваліфікуватись не 
інакше як перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчи-
нення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи по-
вноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, 
що є складом злочину, за який передбачена відповідальність за ст. 365 Кримі-
нального кодексу України161.

Приклади зазначених порушень були виявлені під час моніторингових ві-
зитів працівників Департаменту з питань реалізації національного превентив-
ного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

161  Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Кримінальний кодекс України. http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page11
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людини в наступних органах внутрішніх справ:

- Кіровоградському МВ УМВС України в Кіровоградській області162;
- Васильківському МВ ГУМВС України в Київській області163;
- Сумському МВ УМВС України в Сумській області164.

Водночас, незважаючи на широку розповсюдженість зазначених право-
порушень, до відповідальності притягуються лише одиниці165.

Злочини проти 
правосуддя та інші 
злочини, зареєстро-
вані органами про-

куратури за 9 місяців 
2013/2014 років
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вартою, ст. 371

37 30 8 7 9 2 0 0 84 22

162  Офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Здійснено моніторин-
говий візит до органів внутрішніх справ Кіровоградської та Черкаської областей. http://www1.ombudsman.
gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4178

163  Там само. Перевірено стан дотримання прав людини в діяльності Васильківського міського 
відділу міліції. http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3850

164  Там само. Монітори перевірили дотримання прав людини в діяльності органів та 
підрозділів УМВС України в Сумській області. http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_
content&view=article&id=3809

165  Офіційний сайт Генеральної прокуратури України. Статистична інформація. http://www.gp.gov.
ua/ua/stst2011.html
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6.3. Порушення права затриманих на правову допомогу на по-
чатковій стадії досудового розслідування

Одним із засобів захисту від порушень прав людини на етапі затримання 
є своєчасне забезпечення затриманій особі належної правової допомоги. Більш 
того, за недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а також інше грубе 
порушення права підозрюваного, обвинуваченого на захист, вчинене слідчим, 
прокурором або суддею передбачена кримінальна відповідальність відповідно 
до ст. 374 КК України.

Аналіз зазначеного питання дозволив виокремити наступні види пору-
шень, що допускають працівники органів внутрішніх справ під час здійснення 
затримання:

- всупереч вимогам ст. 208, 213 КПК України, Порядку інформування 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого 
постановою КМУ від 28 грудня 2011 р. №1363, уповноважені службові особи, 
що здійснюють затримання, не повідомляють орган (установу), уповноважений 
законом на надання безоплатної правової допомоги, негайно після затримання;

- надання порад щодо обрання затриманим конкретного адвоката (в по-
рушення ч. 1 ст.48 КПК);

- чинення перешкод у доступі адвоката до затриманих осіб;

- відсутність інформування працівниками правоохоронного органу Коор-
динаційного центру з надання безоплатної правової допомоги про нереагування 
центрів з надання допомоги на повідомлення про затримання осіб або порушен-
ня встановлених строків прибуття адвоката;

- неналежний облік фактів інформування, зокрема, неналежне ведення 
журналів інформування центрів з надання безоплатної правової допомоги за-
триманим, що зберігаються у кожній черговій частині органів внутрішніх справ 
тощо.

Зазначені порушення допускали працівники наступних органів внутрішніх 
справ МВС України:
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- Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області166;

- органів УМВС України в Миколаївській області167;

- Броварського міськвідділу ГУМВС України в Київській області168;

- Одеського міського управління ГУМВС України в Одеській області169;

- Лінійного відділу УМВС України на станції Житомир170 ;

- Козятинського РВ УМВС України в Вінницькій області171;

- Жмеринського та Немирівського райвідділів УМВС України у Вінницькій 
області172.

Водночас, незважаючи на широку розповсюдженість зазначених право-
порушень, за 9 місяців 2014 року жодна посадова особа не була притягнута до 
кримінальної відповідальності за порушення права на захист173.

166  Офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Здійснено моніторин-
говий візит до органів внутрішніх справ Кіровоградської та Черкаської областей. http://www1.ombudsman.
gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4178

167  Там само. Виявлено низку порушень дотримання прав людини в діяльності правоохоронних 
органів Миколаївщини. http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4196

168  Там само. http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4089

169  Там само. Під час моніторингового візиту до Броварського міськвідділу ГУМВС України в 
Київській області виявлено низку системних порушень прав людини. http://www1.ombudsman.gov.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=4088

170  Там само. Виявлено ряд системних порушень прав людини в лінійному відділі УМВС на станції 
Житомир. http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4071

171  Там само. Виявлено низку порушень прав та свобод людини у Козятинському РВ УМВС України 
в Вінницькій області. http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3766

172  Там само. Виявлено низку недоліків у діяльності органів і підрозділів міліції УМВС України у 
Вінницькій області. http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4003

173  Офіційний сайт Генеральної прокуратури України. Статистична інформація. http://www.gp.gov.
ua/ua/stst2011.html
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Злочини проти правосуддя 

та інші злочини, зареєстро-

вані органами прокуратури 

за 9 місяців 2013/2014 
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Порушення права на захист, ст. 

374 10 18 0 1 0 0 0 0 71 28

Саме цифри статистичної звітності дають відповідь на питання, чому так 
розповсюджені порушення права на захист. Виявляється, що взагалі не діє меха-
нізм захисту даного права. Навіть, якщо взяти до уваги 18 відкритих криміналь-
них проваджень у 2014 р. щодо порушення права на захист, лише одній особі 
було повідомлено про підозру і, в кінцевому підсумку, цей випадок не дійшов до 
судового розгляду.

6.4. Позбавлення особи права повідомити про факт свого за-
тримання третю сторону за власним вибором

Зазначене право особи також досить часто порушується працівниками 
міліції під час здійснення затримань різних категорій осіб. В ході аналізу дотри-
мання зазначеного права неодноразово були виявлені випадки неінформування 
посадовими особами близьких родичів про затримання особи, в тому числі й про 
затримання неповнолітніх осіб, які належать до вразливої групи та, відповідно, 
потребують додаткового захисту.

В якості прикладу зазначених порушень можна привести ХМУ ГУМВС 
України в Одеській області174.

174  Офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Здійснено моніторин-
говий візит до ізолятора тимчасового тримання Одеського міського управління ГУМВС України в Одеській 
області. http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4088
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6.5. Неповідомлення підстав затримання та у вчиненні якого 
злочину підозрюється особа

Стаття 5 Конвенції з прав людини і основоположних свобод вимагає чіт-
кого і зрозумілого інформування особи про підстави обмеження свободи, забез-
печення своєчасного судового розгляду і, у випадку безпідставного обмеження, 
– відшкодування збитків. 

Окрім цього п. 4 ст. 208 КПК України визначає обов’язок уповноваженої 
службової особи, що здійснила затримання, негайно повідомити затриманому 
зрозумілою для нього мовою підстави затримання та у вчиненні якого злочину 
він підозрюється. Таке інформування вказує, як мінімум, на наявність обґрунто-
ваних підстав для здійснення затримання, водночас одразу дає зрозуміти за-
триманій особі її процесуальний статус. 

Водночас відсутність такого інформування може свідчити про недо-
статню впевненість уповноваженої службової особи, що здійснює затримання 
в дійсному статусі затриманого і може вказувати на перевищення влади або 
службових повноважень. Зазначений недолік (неповідомлення підстав затри-
мання) було виявлено, зокрема, під час вищезазначеної перевірки Одеського 
МУ ГУМВС України в Одеській області моніторинговою групою національного 
превентивного механізму України.

6.6. Порушення вимог КПК при складанні протоколів затриман-
ня особи за підозрою у вчиненні злочину, зокрема, щодо зазначення 
в протоколах часу та місця фактичного затримання

Пунктом 5 ст. 208 КПК України передбачено, що про затримання осо-
би, підозрюваної у вчиненні злочину, складається протокол, в якому, крім відо-
мостей, передбачених статтею 104 цього Кодексу, зазначаються: місце, дата і 
точний час (година і хвилини) затримання відповідно до положень ст. 209 цього 
Кодексу. Саме з моменту фактичного затримання особи, визначеного ст. 209 
КПК України (особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через під-
корення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою осо-
бою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою) почина-
ється відлік граничних термінів, протягом яких особі повинно бути повідомлено 
про підозру (протягом 24 години)175, особу повинно бути доставлено до суду для 

175  Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Кримінальний процесуальний кодекс 
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обрання запобіжного заходу (протягом 60 годин), особі повинно бути обрано за-
побіжний захід, пов’язаний із триманням під вартою (протягом 72 годин)176. У ви-
падку перевищення зазначених строків особа, затримана за підозрою у вчиненні 
злочину, повинна бути негайно звільнена.

Зазначені порушення мають системний характер, зокрема, у наступних 
ОВС: 

- Кіровоградському міськвідділі УМВС України в Кіровоградської облас-
ті177;

- в органах УМВС України в Миколаївській області178

- Васильківському міськвідділі ГУМВС України в Київській області179; 

- Сумському міськвідділі УМВС України в Сумській області180; 

- Козятинському райвідділі УМВС України в Вінницькій області181.

6.7. Фальсифікації відомостей щодо фактичного часу перебу-
вання осіб, зокрема затриманих, в органах внутрішніх справ

З метою організації належного обліку перебування в приміщеннях ОВС 
доставлених відвідувачів та запрошених у кожному міськрайліноргані передба-
чено ведення Журналу обліку доставлених, відвідувачів та запрошених. У цей 
Журнал заносяться відомості щодо всіх без винятку осіб, які доставлені, ви-
кликані працівниками міліції для складання адміністративних матеріалів, про-

України (ст. 278). http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10

176  Там само (ст. 211). http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page7

177  Офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Здійснено моніторин-
говий візит до органів внутрішніх справ Кіровоградської та Черкаської областей. http://www1.ombudsman.
gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4178

178  Там само. Виявлено низку порушень дотримання прав людини в діяльності правоохоронних 
органів Миколаївщини. http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4196

179  Там само. Перевірено стан дотримання прав людини в діяльності Васильківського міського 
відділу міліції. http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3850

180  Там само. Монітори перевірили дотримання прав людини в діяльності органів та 
підрозділів УМВС України в Сумській області. http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_
content&view=article&id=3809

181  Там само. Виявлено низку порушень прав та свобод людини у Козятинському РВ УМВС України 
в Вінницькій області. http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3766



| 115

ведення процесуальних та слідчих дій чи прибули до органу внутрішніх справ з 
особистих або службових питань. 

Оперативний черговий ОВС зобов’язаний зареєструвати доставлену осо-
бу в журналі обліку доставлених, відвідувачів та запрошених, обов’язково вка-
завши дату й точний час доставлення. Дозволені терміни тримання затриманих в 
адміністративному порядку та осіб, затриманих за підозрою у вчиненні злочину, 
визначені вище (див. таблиці 1, 2).

Розгляд обставин щодо осіб, доставлених до органу внутрішніх справ пра-
цівниками міліції або громадянами, проводиться працівниками добового наряду 
або іншим працівником за дорученням начальника ОВС чи його заступника. Роз-
гляд обставин щодо цих осіб проводиться негайно в окремій кімнаті, яка своїм 
обладнанням не пригнічує їх честь та гідність, але не більше трьох годин із мо-
менту їх доставлення до чергової частини182. 

Таким чином, має важливе значення належне фіксування точного часу та 
дати коли особа потрапила до органу внутрішніх справ та залишила його. Пере-
вищення визначених законодавством строків тримання осіб в органі внутрішніх 
справ є безперечно порушенням права на свободу. 

Для штучного збільшення терміну перебування особи в органі внутріш-
ніх справ деякі працівники міліції використовують маніпуляції із записами до 
Журналу обліку доставлених, відвідувачів та запрошених. Зокрема, оформлюють 
фіктивне залишення особою приміщення ОВС та повернення через деякий про-
міжок часу. Таким чином, фактично затримана особа може перебувати в органі 
внутрішніх справ понад дозволений термін. Окрім цього, такі маніпуляції із за-
писами часу фактичного перебування затриманих в ОВС, як правило, приводять 
до порушення інших прав, зокрема, на правову допомогу.

Про розповсюдженість зазначених порушень в ОВС може свідчити ін-
формація з офіційного сайту Омбудсмана: 

- в органах УМВС України в Миколаївській області183

182  Інструкція, затверджена наказом МВС від 28.04.2009 р. №181.

183  Офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Виявлено низку 
порушень дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Миколаївщини. http://www1.
ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4196
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- у Лінійному відділі на станції «Львів» УМВС України на Львівській за-
лізниці184;

- у Залізничному райвідділі Львівського міського управління ГУМВС 
України у Львівській області185;

- у територіальних відділах міліції Дніпровського та Дарницького РУ 
ГУМВС України в м. Києві186;

- у Теребовлянськкому райвідділі УМВС України в Тернопільській облас-
ті187.

6.8. Порушення процесуальних строків в результаті маніпуля-
цій з фактичним часом та обставинами затримання осіб

За кожним фактом затримання підозрюваного в учиненні злочину служ-
бова особа зобов’язана скласти відповідний протокол із зазначенням суворого 
переліку інформації, зокрема місця, дати та точного часу фактичного затриман-
ня.

Фіксування даної інформації є вкрай важливим, адже саме з часу фак-
тичного затримання особи починається відлік дозволеного терміну її тримання 
(див. таблицю 2).

Водночас, деякі службові особи не зазначають в протоколах затримання 
осіб за підозрою у вчиненні злочину місце, дату та точний час фактичного затри-
мання. Таким чином відлік часу затримання починається з моменту складання 
протоколу, як правило, в приміщенні органу внутрішніх справ, а не з моменту 
фактичного затримання визначеного ст. 209 КПК України.

184  Там само. Виявлено порушення прав людини в діяльності лінійного відділу на станції 
«Львів» УМВС України на Львівській залізниці. http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_
content&view=article&id=4150

185  Там само. Досі не усунуто системні порушення прав людини у лінійному відділенні в аеропорту 
«Львів» та Залізничному РВ Львівського міського управління ГУМВС України у Львівській області. http://
www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4070

186  Там само. Низку недоліків виявлено в діяльності Дніпровського та Дарницького 
районних управлінь міліції міста Києва. http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_
content&view=article&id=4001

187  Там само. Виявлено серйозні недоліки у роботі Теребовлянського РВ УМВС України в Терно-
пільській області. http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3979
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Такі дії посадових осіб часто приводять до перевищення дозволених тер-
мінів тримання затриманих і ,як наслідок, до порушення права на свободу.

В якості прикладів розповсюдженості зазначених порушень можна при-
вести наступні ОВС: 

- органи УМВС України в Миколаївській області188;

- Васильківський міськвідділ ГУМВС України в Київській області189. 

6.9. Проведення обшуків затриманих осіб з порушенням норм 
КПК та загальних засад кримінального провадження щодо поваги до 
людської гідності

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 223 КПК України190, обшук особи здійснюють-
ся з обов’язковою участю не менше двох понятих.

Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, обвинува-
ченого і потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також особи, заці-
кавлені в результатах кримінального провадження. Обшук особи повинен бути 
здійснений особами тієї ж статі.

В ході діяльності відділу спеціальних проваджень Секретаріату Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав людини з метою вивчення практики 
застосування норм КПК в сфері захисту прав людини на початковій стадії до-
судового розслідування були виявлені численні випадки порушення норм КПК та 
загальних засад кримінального провадження щодо поваги до людської гідності 
під час проведення особистих обшуків осіб191. 

6.10. Тримання затриманих осіб та проведення слідчих дій у 

188  Офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Виявлено низку 
порушень дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Миколаївщини. http://www1.
ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4196

189  Там само. Перевірено стан дотримання прав людини в діяльності Васильківського міського 
відділу міліції. http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3850

190  Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Кримінальний процесуальний кодекс 
України. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page8

191  Офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. На контролі Уповно-
важеного - практика застосування норм КПК в сфері захисту прав людини. http://www1.ombudsman.gov.ua/
index.php?option=com_content&view=article&id=4174
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місцях, не передбачених законодавством

Законодавством України визначено виключний перелік місць, які дозво-
лено використовувати в органах внутрішніх справ для тимчасового тримання 
різних категорій осіб, позбавлених свободи. 

Для тимчасового тримання осіб в ОВС передбачені КЗД192.

Також для проведення слідчих дій із затриманими особами в ОВС пе-
редбачені спеціально обладнані слідчі кімнати (кімнати для проведення слідчих 
дій). Слідчі кімнати призначені для проведення документування фактів огляду 
доставлених в органи внутрішніх справ осіб та вилучення одягу і предметів, які 
є носіями явних слідів злочину або перебувають поза цивільним обігом і потре-
бують спеціального дозволу на володіння ними, особистих речей доставлених, 
проведення опитувань про обставини вчинення злочинів, а також невідкладних 
та першочергових слідчих дій (допитів, очних ставок, пред’явлень для впізнання, 
освідувань, пред’явлень обвинувачень тощо), інших передбачених законодав-
ством України заходів за участю осіб, які затримані за підозрою у вчиненні зло-
чинів у порядку, передбаченому КПК України193. 

Для забезпечення виконання зазначених функцій слідча кімната повинна 
бути належним чином обладнана, зокрема, системою відеоспостереження із ар-
хівацією даних не менше одного місяця194. Наявність такої системи дозволяє за-
безпечити безпеку працівників ОВС під час спілкування із затриманими, а також 
виключити ризики неналежного поводження із останніми.

Більш того, Положенням про кімнати для проведення слідчих дій та інших 
заходів в органах та підрозділах внутрішніх справ України195 визначена пряма 
заборона проводити слідчі дії та інші передбачені законодавством України за-
ходи (опитування, побачення із захисником тощо), необхідні для повного, все-
бічного й об’єктивного дослідження обставин учинення злочинів за участю осіб, 
затриманих за підозрою в їх вчинення, у будь-яких приміщеннях органів і підроз-

192  Кімнати для затриманих і доставлених чергових частин органів внутрішніх справ

193  Положення про кімнати для проведення слідчих дій та інших заходів в органах та підрозділах 
внутрішніх справ України, затверджене наказом МВС України від 18.12.2003 р. №1561.

194  Наказ МВС України від 16.09.2009 р. №404 «Про забезпечення прав людини в діяльності 
органів внутрішніх справ України».

195  Положення про кімнати для проведення слідчих дій та інших заходів в органах та підрозділах 
внутрішніх справ України, затверджене наказом МВС України від 18.12.2003 р. №1561.
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ділів внутрішніх справ, крім слідчих кімнат.

Таким чином, законодавством передбачено лише два приміщення, в яких 
дозволено перебувати або дозволено тримати затриманих осіб – кімнати для 
затриманих та доставлених чергової частини ОВС та слідчі кімнати.

Однак на практиці затримані особи часто годинами перебувають у ко-
ридорах та інших приміщеннях ОВС, а слідчі дії проводяться переважно в осо-
бистих кабінетах працівників слідства. В ОВС слідчі кімнати або взагалі відсутні, 
або не обладнані належним чином, або просто не використовуються за призна-
ченням.

В якості прикладів розповсюдженості зазначених порушень можна при-
вести наступні ОВС: 

- Броварський міськвідділ ГУМВС України в Київській області196;

- Залізничний РВ Львівського міського управління ГУМВС України у 
Львівській області197.

6.11. Надмірне застосування фізичної сили та побиття праців-
никами міліції затриманих осіб

Слід зазначити, що підстави та межі застосування сили та спецзасобів 
міліцією чітко регламентується ЗУ «Про міліцію», Статутом патрульно-постової 
служби, іншими нормативними актами. Застосуванню фізичної сили має переду-
вати голосне попередження про такі дії, яке має дати час та можливість особам 
зорієнтуватись та виконати вимоги правоохоронців. Незважаючи на це, протя-
гом 2014 р. були зафіксовані численні випадки застосування фізичної сили та 
спеціальних засобів до вже затриманих осіб. Як правило, такі порушення від-
буваються, коли особа вже перебуває під контролем працівників міліції і часто 
мають ознаки катування.

196  Офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Під час моніторин-
гового візиту до Броварського міськвідділу ГУМВС України в Київській області виявлено низку системних 
порушень прав людини. http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4089

197  Там само. Досі не усунуто системні порушення прав людини у лінійному відділенні в аеропорту 
«Львів» та Залізничному РВ Львівського міського управління ГУМВС України у Львівській області. http://
www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4070
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Зазначені порушення мають системний характер, зокрема, у наступних 
ОВС: 

- органах УМВС України в Миколаївській області198;

- Шполянському РВ УМВС України в Черкаській області199.

Типовий приклад повного «букету» порушень права на свободу та осо-
бисту недоторканність з боку працівників правоохоронних органів Миколаївської 
області наведений на сайті Омбудсмана у матеріалі від 10 грудня 2014 р. «Ви-
явлено низку порушень дотримання прав людини в діяльності правоохоронних 
органів Миколаївщини»:

«Працівниками відділу спеціальних проваджень Секретаріату Упо-
вноваженого спільно з представниками Асоціації УМДПЛ за підтримки ко-
ординатора ОБСЄ в Україні було проаналізовано стан забезпечення прав 
людини в діяльності правоохоронних органів та суду в Миколаївській об-
ласті. Зокрема, вивчалася ефективність реагування органів прокуратури 
на факти неналежного поводження з боку працівників міліції.

Основна увага в ході моніторингових відвідувань правоохоронних 
органів, органів прокуратури, судів та закладів охорони здоров’я фокусу-
валася на забезпеченні прав таких категорій:

осіб, затриманих за підозрою у вчиненні злочину;

осіб, у яких при поміщенні в ізолятор тимчасового тримання (ІТТ) були ви-
явлені тілесні ушкодження, а також осіб, які отримали тілесні ушкодження вже 
після поміщення до ізолятору;

осіб, які звернулися до закладів охорони здоров’я з тілесними ушкоджен-
нями, отриманими, за їхніми словами, від працівників міліції.

198  Офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Виявлено низку 
порушень дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Миколаївщини. http://www1.
ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4196

199  Там само. Завдяки втручанню регіонального координатора Уповноваженого розпочато кримі-
нальне провадження за фактом побиття чоловіка співробітниками міліції. http://www1.ombudsman.gov.ua/
index.php?option=com_content&view=article&id=3978
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В результаті вивчення зібраних матеріалів виявлено низку порушень як 
кримінального процесуального законодавства України, так і норм міжнародного 
права, відображених, зокрема, у рішеннях Європейського суду з прав людини, а 
саме:

надмірне застосування фізичної сили та побиття працівниками міліції за-
триманих осіб перед поміщенням в ІТТ;

побиття працівниками міліції затриманих осіб після поміщення в ІТТ під 
час проведення з ними слідчих дій;

відсутність належного реагування прокуратури області на випадки звер-
нень громадян до закладів охорони здоров’я міста Миколаєва з ознаками травм 
кримінального характеру, які були заподіяні, з їх слів, працівниками міліції та на 
випадки побиття працівниками міліції затриманих осіб;

тримання осіб в СІЗО за відсутності рішення суду про продовження стро-
ків тримання;

порушення слідчими органу досудового розслідування вимог Криміналь-
ного процесуального кодексу України при складенні протоколів затримання;

маніпуляції з часом фактичного затримання особи, в результаті чого по-
рушуються процесуальні строки;

порушення права на правову допомогу на початковій стадії досудового 
розслідування.

Після узагальнення всієї зібраної інформації будуть підготовлені акти 
реагування Уповноваженого з прав людини до відповідних органів державної 
влади».

6.12. Протиправні позбавлення свободи за сфабрикованими до-
казами

Однією з важливих функцій органів внутрішніх справ, відповідно до за-
кону України «Про міліцію», є участь у розкритті кримінальних правопорушень 
у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством. Ви-
конання зазначених задач потребує належної кваліфікації та досвіду. На жаль, в 
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ході здійснення заходів, пов’язаних із розкриттям кримінальних правопорушень, 
часто пріоритет «розкриття» ставиться вище дотримання прав людини. 

Застосування протиправних методів дізнання із використанням фізичних 
знущань та психологічного тиску, іншими словами, за допомогою катувань, до-
зволяють значно швидше отримати зізнання у вчиненні злочину навіть у безне-
винної особи. Часто такі зізнання закладаються в основу обвинувального акту, 
який, внаслідок недостатньо ґрунтовного аналізу під час судового проваджен-
ня, перетворюється у вирок для безневинної особи. Ще більшої ваги набувають 
такі випадки, коли «жертвою» злочинних дій правоохоронців стають неповнолітні 
особи.

Так у січні 2014 р. Бершадський районний суд Вінницької області виніс 
вирок 21-річному хлопцеві (якого 5 років тому, у віці 16 років, було звинувачено 
у подвійному вбивстві) – 10,5 років позбавлення свободи200. Школяр нібито вбив 
43-річного чоловіка та його 52-річну співмешканку. У 2008 році хлопець був за-
триманий працівниками Ладижинського МВ УМВС України у Вінницькій області 
та 5 років перебував у слідчих ізоляторах до страшного вироку.

Однак у червні 2014 р. Апеляційний суд Вінницької області скасував ви-
рок Бершадського районного суду. Колегія суддів Апеляційного суду Вінницької 
області констатувала, що слідство проведено не повною мірою та однобоко, не 
з’ясовано мотиви діяння, обвинувачення базується лише на припущеннях, не на-
дана належна оцінка доказам вини засудженого. Колегія суддів також відміти-
ла: суд першої інстанції не взяв до уваги те, що докази були зібрані із грубими 
порушеннями прав неповнолітнього, а підозрюваний неодноразово звертався зі 
скаргами про застосування до нього протиправних методів слідства… 

Оскільки вина підсудного залишилась недоведеною, вирок районного 
суду було відмінено, а кримінальне провадження повернуто прокурору області 
для проведення нового розслідування. Одразу в залі суду Євгену змінили запо-
біжний захід із тримання під вартою на підписку про невиїзд.

Схожий приклад протиправного позбавлення свободи (майже на 10 ро-
ків) Івана Нечипорука та Олександра Моцного201, здійсненого в результаті «вда-

200  Газета «Факти і коментарі». «Увидев два окровавленных трупа в квартире, Женя поначалу 
даже не понял: этот кошмар наяву или все ему снится?» http://fakty.ua/174811-uvidev-dva-okrovavlennyh-
trupa-v-kvartire-zhenya-ponachalu-dazhe-ne-ponyal-etot-koshmar-nayavu-ili-vse-emu-snitsya

201  Українська Гельсінська спілка з прав людини. Незаконно засуджені – на волі. Чому на їх 
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лого розкриття» злочину працівниками Південно-західного РВ Хмельницького 
МВ УМВС України в Хмельницькій області. Двоє чоловіків в результаті катування 
обмовили себе, внаслідок чого були засуджені на 15 років за злочин, якого не 
скоювали, лише на підставі свого «зізнання». Ані суди апеляційної та касацій-
ної інстанцій, ані Верховний Суд України не побачили підстав для скасування 
жахливого вироку. Лише завдяки рішенню Європейського суду з прав людини, 
майже через 10 років було виправдано Івана Нечипорука, і ще через деякий 
час – Олександра Моцного. 

На жаль, подібні випадки не єдині. Більше того, до тих пір, поки не будуть 
нести відповідальність посадові особи, через яких безневинні люди втрачають 
свободу, система і далі буде засмоктувати людей за сумнівними вироками.

7. Висновки та рекомендації

Виклики, з якими зіткнулась Україна у 2014 році, вимагають від усієї пра-
воохоронної системи свідомого та відповідального ставлення до покладених за-
дач. В умовах збройної агресії та загрози територіальній цілісності країни право 
на свободу та особисту недоторканність людини набуло особливого значення. 

Протягом року значно збільшилась кількість злочинів, пов’язаних із ви-
краденням людей, захопленням заручників тощо. Подолання цих викликів є по-
зитивним обов’язком держави і лягає на плечі органів внутрішніх справ. Також 
важливим питанням є процесуальне врегулювання дій правоохоронців під час 
виконання обов’язків та забезпечення базових гарантій затриманим особам.

Також потребує окремої уваги як з боку органів надзору, зокрема, проку-
ратури, так і від судової системи, практичне застосування положень Криміналь-
ного процесуального кодексу України, особливо на етапі досудового слідства. 
Порушення вимог КПК під час затримання осіб за підозрою у вчиненні злочину 
без ухвали слідчого судді, суду має системний характер. Уповноважені службові 
особи часто перевищують надані повноваження та здійснюють затримання без 
ухвали слідчого судді, суду через тривалий час після фактичного вчинення зло-
чинів, позбавляють затриманих осіб базових прав, таких як повідомлення третіх 
осіб про затримання та надання правової допомоги. 

Незважаючи на те, що законодавством створені відповідні «запобіжни-

виправдання знадобилися роки? http://helsinki.org.ua/index.php?id=1417005041
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ки» проти порушень прав людини, час показав системні проблеми в їх засто-
суванні. Мало створити центри з надання безоплатної правової допомоги. На-
віть за умови їх належного забезпечення, центри не будуть ефективними, якщо 
уповноважені службові особи, які фактично проводять затримання, не будуть 
своєчасно сповіщати ці центри про затримання. 

В той же час тим, хто здійснює затримання, невигідно одразу сповіщати 
центри, оскільки офіційне затримання автоматично ставить рамки щодо строків, 
у які затриману особу потрібно доставити до слідчого судді, суду (60 годин з 
моменту затримання). 

Ще складнішим є протягом 24-х годин визначитись, чи дійсно затримана 
особа є злочинець. КПК вимагає протягом зазначеного часу повідомити особу 
про підозру у вчиненні злочину або відпустити. За короткий час потрібно зібрати 
належну доказову базу, щоб переконати слідчого суддю, суд у наявності достат-
ніх підстав для обрання відповідного запобіжного заходу. 

Тому не поспішають правоохоронці із належним оформленням затриман-
ня особи, а змушені «відтягувати» офіційне затримання, тим самим порушуючи 
вимоги ст. 209 Кримінального процесуального кодексу України.

Ще один «запобіжник» – службова особа, відповідальна за перебування 
затриманих, – на жаль, не виконує свою функцію. Внаслідок невдалого форму-
лювання ст. 212 КПК, якою така особа повинна призначатись у підрозділі до-
судового розслідування. Єдиним підрозділом органу досудового розслідування 
є слідчий підрозділ. Отже, підрозділ, що безпосередньо здійснює розслідування, 
одночасно є й відповідальним за затриману особу, яка підозрюється у вчинені 
злочину. Це стає прямим конфліктом інтересів та створює підґрунтя для потен-
ційних порушень прав та свобод затриманої особи.

Втім, зрозуміло, що органи внутрішніх справ – це безперечно важлива і 
потрібна для належного функціонування суспільства система. Задачі, які сьо-
годні перед нею стоять, потребують постійного розвитку та досконалості. Біль-
ше того, працівники такої системи піддаються ризику підірвати своє здоров’я, а 
інколи й життя набагато частіше, ніж будь-хто. 

В той же час, незадовільне функціонування такої інституції часто при-
зводить до надважких наслідків. Тому питання належного забезпечення пра-
воохоронних органів не може буди другорядним. Під забезпеченням в першу 
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чергу розуміється кадровий потенціал (високі моральні якості та професіона-
лізм), належне матеріальне забезпечення і, звичайно, соціальне забезпечення. 
Відсутність хоча б одної складової вкрай негативно впливає на все суспільство в 
цілому. Також надзвичайно важливим є ставлення держави до правоохоронних 
органів. 

Проблема неналежного матеріального забезпечення працівників міліції 
ланцюгом тягне за собою і незадовільний кадровий потенціал (хто захоче іти 
на низькооплачувану роботу з високим ризиком?), і пошуки працівниками міліції 
інших (не завжди законних) джерел забезпечення, і незадовільний морально-
психологічний клімат у колективі, що має зброю… Тому вирішувати питання на-
лежного кадрового потенціалу без урахування фінансової складової є пустою 
справою. Це одна з відповідей на питання, чому все частіше міліція піддається 
нищівній критиці за випадки нехтування своїми обов’язками, непрофесіоналізм 
та системну корупцію. 

Низькі моральні цінності, невідповідний рівень підготовки співробітників 
правоохоронних органів, тиск з боку керівництва, відсутність належного фінан-
сування і, як наслідок, пошуки протиправних механізмів збагачення – приводять 
до брутальних порушень прав людини.

Пропонуємо:

- закріпити у законодавстві України момент затримання особи за вчинен-
ня адміністративного правопорушення та момент завершення адміністративно-
го затримання;

- визначити порядок обчислення строку доставлення та максимально до-
зволену тривалість доставлення особи у випадку адміністративного затримання;

- забезпечити належний нагляд з боку органів прокуратури за діяльністю 
працівників міліції, що здійснюють затримання осіб за підозрою у вчиненні зло-
чину без ухвали слідчого судді, суду;

- внести зміни до ст. 277 КПК України, щодо обов’язкового зазначення в 
текстовій частині повідомлення про підозру дати та часу фактичного затриман-
ня особи, а також дати та часу вручення особі повідомлення про підозру;

- розробити та запровадити «єдину особову справу затриманої особи», 
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яка б дозволила контролювати дотримання її прав з моменту фактичного за-
тримання;

- зобов’язати слідчих суддів під час обрання запобіжного заходу переві-
ряти законність затримання особи без ухвали слідчого судді, суду, та у випадку 
протиправного затримання звільняти затриману особу; 

- запровадити систему ефективного розслідування випадків протиправ-
них затримань уповноваженими службовими особами органів внутрішніх справ 
на порушення вимог ст. 208 КПК України;

- на законодавчому рівні заборонити тримання або перебування затри-
маних осіб в будь-яких приміщеннях ОВС, окрім слідчої кімнати і кімнати для 
затриманих та доставлених чергової частини;

- ввести персональну відповідальність керівника ОВС за випадки затри-
мання осіб за підозрою у вчиненні злочину із порушенням вимог ст. 208 КПК 
України (без ухвали слідчого судді, суду, через певний час після фактичної події 
злочину, тобто, не під час вчинення злочину, або щойно після його вчинення);

- забезпечити неухильне виконання положень щодо надання первинної 
та вторинної правової допомоги затриманим;

- виключити випадки несвоєчасного повідомлення центрів з надання без-
оплатної правової допомоги про затримання осіб та проведення допитів до пер-
шого побачення з адвокатом;

- забезпечити фіксування (аудіо-відео запис) усіх дій, що відбуваються за 
участю осіб, незалежно від статусу (затриманий, доставлений чи відвідувач), які 
прибули до органу внутрішніх справ;

- забезпечити функціональну незалежність уповноважених службових 
осіб, відповідальних за перебування затриманих в ОВС.

Віктор Чупров
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Дотримання права  
на доступ до інформації 
в діяльності органів 
внутрішніх справ України

1. Вступ

Право на пошук й отримання інформації є складовою свободи вираження 
поглядів, що захищається статтею 19 Міжнародного пакту про громадянські і 
політичні права та статтею 10 Європейської конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод. Тому подальша реалізація принципу верховенства 
права в контексті свободи інформації ґрунтується на необхідності регулювання 
належного доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні 
органів влади. 

Цей аспект є особливо важливим в діяльності правоохоронних органів, 
оскільки, виконуючи одну з найважливіших державних функцій у житті суспіль-
ства (збереження суспільної стабільності, забезпечення громадського порядку 
та безпеки, територіальної цілісності тощо), відкрита діяльність органів внутріш-
ніх справ є пріоритетом у реформуванні правоохоронної системи України.

Так, Законом України «Про доступ до публічної інформації»202 закріпле-
но право кожного на отримання в порядку, встановленому законом, повної та 
достовірної інформації про діяльність органів влади. Виняток становить лише 
інформація, доступ до якої обмежено законом. Це право може бути реалізоване 
різними способами, у тому числі з використанням мережі Інтернет. 

Враховуючи, що інноваційні технології стали невід’ємною частиною сус-
пільного життя і спілкування, тут важлива роль відводиться офіційним веб-
сайтам як центрального апарату Міністерства внутрішніх справ, так і його тери-
торіальних підрозділів в областях. 

202 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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У зв’язку з цим, керівництво правоохоронного органу повинне зобов’язати 
керівників підрозділів усіх рівнів взяти роботу щодо забезпечення функціонуван-
ня сайтів під особистий контроль. Розділи і рубрики відомчих Інтернет-ресурсів 
повинні своєчасно наповнюватися не тільки якісною і актуальною інформацією, 
але й матеріалами, які допоможуть громадянам у вирішенні наявних питань.

Аналіз інформаційно-пропагандистської діяльності органів внутрішніх 
справ у 2014 році показав, що кількість матеріалів, розміщених в ЗМІ та ме-
режі Інтернет, про роботу територіальних підрозділів значно зросло, зокрема 
створені сторінки в соціальних мережах. Так, наприклад, прес-служба Головного 
управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області повідоми-
ла, що начальник обласної міліції зобов’язав керівників районних відділів міліції 
створити особисті аккаунти в соціальній мережі Facebook. Також він закликав 
скаржитися на начальників райвідділів, що не створять персональну сторінку, 
або не відповідатимуть на запитання користувачів Facebook203.

Безперечно, такі заходи щодо впровадження культури відкритості та змі-
ни пріоритетів у роботі правоохоронців є своєрідним прогресом у сфері свободи 
інформації, тому залишається сподіватись, що практика такої комунікації буде 
такою ж прогресивною як і сама ініціатива. 

2. Деякі новели в законодавчому аспекті щодо 
забезпечення доступу до публічної інформації 

Перш за все, варто звернути увагу, що у 2014 році з метою посилен-
ня гарантій забезпечення доступу до публічної інформації, активно підіймалось 
питання щодо підписання та ратифікації Конвенції Ради Європи про доступ до 
офіційних документів204 (далі — Конвенція).

Дана Конвенція є спільним міжнародним актом, що підкреслює принципи 
забезпечення права на доступ до інформації, встановлені у Загальній декларації 
прав людини, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Кон-
венції ООН про доступ до інформації, участь громадськості в прийнятті рішень 
і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська Конвенція), 

203 Аккаунт Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області в соціальній 
мережі Facebook https://www.facebook.com/cgz.lviv?fref=nf
204 Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. Конвенції про доступ до офіцій-
них документів. http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/control/uk/publish/article;jsessionid=DD394411BA1FD129
A5209C55F2D68391?art_id=49046
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Конвенції про захист осіб при автоматизованій обробці персональних даних.

Конвенція є зобов’язуючим міжнародним правовим документом, в якому 
визнається загальне право доступу до офіційних документів, розпорядниками 
яких є органи влади. Відповідно до Конвенції, обмеження на право доступу до 
офіційної інформації дозволяється встановлювати тільки для захисту окремих 
інтересів, таких як національна безпека, оборона, чи приватне і сімейне життя 
людини.

Зокрема, Конвенція встановлює мінімальні стандарти для обробки запи-
тів про доступ до офіційних документів, їх форму і плату за доступ, а також інші 
заходи для забезпечення того, щоб національне законодавство гарантувало ще 
більш широкий доступ до офіційних документів205.

Більшість українських експертів переконані, що приєднання України до 
цієї Конвенції сприятиме вдосконаленню законодавства у сфері доступу до ін-
формації, запровадить механізм міжнародного моніторингу за дотриманням 
права на доступ до офіційних документів, сприятиме покращенню ситуації з по-
доланням корупції завдяки більшій інформаційній відкритості.

Ще у грудні 2010 року за підсумками антикорупційного моніторингу в 
рамках Стамбульського плану дій боротьби проти корупції Організації еконо-
мічної співпраці та розвитку, у відповідному звіті Україні було рекомендовано 
підписати та ратифікувати Конвенцію206.

Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що підписання та рати-
фікація Конвенції зміцнить положення національного законодавства, яке гаран-
тує доступ до публічної інформації (документів), прозорість державного управ-
ління, а також позитивно вплине на міжнародний імідж України в цілому.

Щодо змін у національному законодавстві

19 квітня 2014 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України 
«Про інформацію» (у новій редакції) та Закону України «Про доступ до публічної 

205 Сайт Ради Європи. The Council of Europe’s official Treaty Office website. http://conventions.coe.int/
206 Електронний ресурс: OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia http://www.oecd.
org/corruption/acn/47588859.pdf
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інформації»207. Цей Закон відомий як законопроект «0947», який ознаменував-
ся небажанням у його прийнятті парламентарями попереднього скликання. З 
рештою, з новим складом Верховної Ради України, ми отримали новий Закон, 
завдяки якому маємо право на:

 � доступ до засідань Верховної Ради та місцевих рад;
 � доступ до протоколів сесій рад, а також висновків і рекомендацій по-

стійних комісій рад, протоколів їх засідань, які оприлюднюються та нада-
ються на запит;

 � до матеріалів генерального плану населеного пункту (що визначає пи-
тання розвитку, планування, забудови та іншого використання відповідної 
території);

 � безоплатне отримання статистичної інформації тощо.

Окрім того, Законом надається один рік для перегляду органами влади 
документів з грифами «Для службового користування» з тим, щоб їх підтвер-
дити або скасувати. У разі, якщо ці документи не були переглянуті за цей час, 
вони підлягають розкриттю та надаються на запит. А також, встановлена відпо-
відальність посадових осіб за порушення законодавства України про доступ до 
публічної інформації. 

Цим Законом передбачені зміни до Закону України «Про захист персо-
нальних даних», які мінімізують зловживання положеннями цього законодавчого 
документу з метою приховування інформації. Відповідно до внесених змін не є 
конфіденційною інформацією:

 � персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, 
пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого само-
врядування, посадових або службових повноважень;

 � персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру, оформлені за формою і в порядку, 
встановленими Законом України «Про засади запобігання і протидії ко-
рупції», — не належать до інформації з обмеженим доступом (крім відо-
мостей, визначених Законом України «Про засади запобігання і протидії 
корупції»);

207 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону 
України «Про інформацію» (у новій редакції) та Закону України «Про доступ до публічної інформації»http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1170-18
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 � інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджет-
них коштів, державного чи комунального майна (крім випадків, передба-
чених ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Законом може бути заборонено віднесення інших відомостей, що є пер-
сональними даними, до інформації з обмеженим доступом.

Ще однією новелою в українському законодавстві стало прийняття но-
вого Закону України «Про прокуратуру», де в Прикінцевих положеннях перед-
бачено, що протоколи у справах про порушення доступу до публічної інформації 
або права на звернення громадян відтепер складатимуться не працівниками 
прокуратури, а представниками Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини (Омбудсмена).

Хоча сам Закон набрав законної сили лише через 6 місяців після його 
опублікування, зазначені зміни почали діяти вже з наступного дня після офіцій-
ного оприлюднення документа.

3. Моніторинг стану дотримання права на доступ до 
публічної інформації

Право громадян запитувати і отримувати інформацію гарантується ст. 34 
Конституції України та Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Даний Закон встановлює принципи доступу до офіційної інформації для 
забезпечення недискримінаційних, пропорційних та справедливих умов вико-
ристання такої інформації. Отже, Закон визначає, що публічна інформація — це 
відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях 
інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами 
владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або 
яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених цим Законом208.

Вже минуло чотири роки після набрання чинності Закону України «Про 
доступ до публічної інформації». Впровадження цього Закону, зокрема в органах 
внутрішніх справ, особливо перші два роки, проводилось досить складно. Станом 
на 2014 рік позитивні зміни є, але не зникли випадки, коли правоохоронці відпо-

208 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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відають на запит із затримками, або в неповному обсязі. Окрім того, в засобах 
масової інформації та в мережі Інтернет з’являлися повідомлення, що запити 
на доступ до публічної інформації розглядали в порядку Закону України «Про 
звернення громадян» тощо.

Громадський контроль стану дотримання права на доступ  
до публічної інформації 

Громадський контроль — це механізм, який дозволяє суспільству контр-
олювати владу на всіх етапах: від прийняття до реалізації рішень та оцінки 
отриманого результату. Громадські ініціативи у формі моніторингу надзвичайно 
необхідні, оскільки безконтрольна влада схильна до корупції та зловживання 
інструментами примусу.

Станом на 2014 рік значно зросла кількість громадських організацій, 
громадських активістів, журналістів, експертів, які шукають можливість активно 
впливати на сумлінне виконання правоохоронцями своїх службових обов’язків та 
збільшення відповідальності за порушення норм закону. Зокрема, вимагають до-
ступу до інформації, яка збирається, зберігається та використовується органами 
внутрішніх справ, з метою протидії порушенням прав і свобод людини, а також 
загального покращення стандартів їх дотримання. 

Проте досвід показує, що взаємодія правоохоронних органів і громадян-
ського суспільства — досить складний, часом досить суперечливий процес. У 
більшості випадків критика з боку громадськості правоохоронцями розцінюється 
як спроба дискредитувати роботу органу та погіршити імідж його співробітників.

Отже, роль сильного та компетентного громадянського суспільства має 
важливе значення. У зв’язку з цим, Асоціація українських моніторів дотримання 
прав людини в діяльності правоохоронних органів (далі — Асоціація УМДПЛ) 
систематично приєднується до просвітницьких заходів. Зокрема, експерти Асо-
ціації протягом 2014 року провели ряд тренінгів для громадських активістів та 
адвокатів у сфері дотримання права людини на доступ до інформації щодо ді-
яльності органів внутрішніх справ України.

Безумовно, зміна загальноприйнятої культури секретності на відкритість 
та прозорість є складним завданням, яке потребує часу, наполегливої праці, пе-
реконаності та щирого бажання побачити реальне реформування органів право-
порядку в Україні. 
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Протягом 2014 року Асоціація УМДПЛ провела ряд відповідних моніто-
рингів стану дотримання права на доступ до публічної інформації. Під час прове-
дення таких досліджень було виявлено низку порушень вимог закону, що вказує 
на проблеми із дотриманням права на доступ до публічної інформації в діяль-
ності правоохоронних органів України.

Запит на інформацію 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інфор-
мації», запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації 
надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запитувач має 
право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію неза-
лежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення 
причини подання запиту209.

Так, серед типових порушень, що були виявлені під час отримання відпо-
відей на інформаційні запити, які надсилалися до ГУМВС (УМВС) України, можна 
виділити наступні:

 � порушення вимог п. 6 ст. 14 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» (Розпорядники інформації зобов’язані надавати достовірну, 
точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правиль-
ність та об’єктивність наданої інформації);

 � порушення вимог ст. 18 Закону (Для забезпечення збереження та доступу 
до публічної інформації документи, що знаходяться у суб’єктів владних 
повноважень, підлягають обов’язковій реєстрації в системі обліку…);

 � порушення вимог ст. 20 Закону (Розпорядник інформації має надати від-
повідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отри-
мання запиту…);

 � ігнорування вимог ч. 2, ч. 3 ст. 22 Закону (Відповідь розпорядника інфор-
мації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загаль-
нодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається непра-
вомірною відмовою в наданні інформації).

Практика показує, що органи влади найбільше намагаються приховувати 
інформацію про розпорядження бюджетними коштами. Навіть та законодавча 
категоричність та вищезазначені внесені зміни, які забороняють обмежувати до-

209 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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ступ до такої інформації, говорять про те, що це питання залишається болючим.

Як приклад, у серпні 2014 року інформаційні запити були направлені Асо-
ціацією УМДПЛ електронною поштою до територіальних підрозділів Міністер-
ства внутрішніх справ кожної області України та на залізницях, за винятком АР 
Крим, а також Донецької та Луганської областей210.

Предметом запитів була інформація щодо заробітної плати та інших на-
рахувань територіального підрозділу МВС України (загалом) за квітень, травень, 
червень та липень місяць 2014 року, а також щодо сум, які були виділені та 
витрачені на утримання осіб в ізоляторах тимчасового тримання за період кві-
тень-липень 2014 року. Втім, запити надсилалися з основною метою — виявлен-
ня стану дотримання права на доступ до публічної інформації щодо діяльності 
органів внутрішніх справ України.

Варто зазначити, що у порівнянні з дослідженнями, що проводилися ра-
ніше, простежується позитивна тенденція: відповіді на запит надавалися, пере-
важно, у визначений Законом термін, було менше відмов у задоволенні запиту із 
посиланням на обмеженість у доступі до запитуваної інформації.

Однак не всі підрозділи надали відповідь. Деякі відповіли лише на час-
тину запиту, а інші надали інформацію, яка не відповідає запитуваній, що супер-
ечить п. 6 ст. 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації», яка визна-
чає обов’язком розпорядника інформації надавати точну та повну інформацію.

Разом з тим, вимога ч. 1 ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» (Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформа-
цію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту) була порушена ГУМВС 
(УМВС) України в Харківській, Львівській, Херсонській, Черкаській, Дніпропетров-
ській, Рівненській, Сумській та Волинській областях.

Так, ГУМВС України в Харківській області віднесло запитувану інформа-
цію про розпорядження бюджетними коштами до службової, посилаючись на 
наказ МВС України від 09.06.2011 р. №309. УМВС України у Рівненській області 
відповіли лише на частину запиту, не відповівши щодо сум, які були витрачені на 
утримання осіб в ІТТ за період квітень — липень 2014 року. 

210 Асоціація УМДПЛ. Гроші в МВС України: таємниця чи доступна інформація? http://umdpl.info/2014/09/
zlata-shvets-hroshi-v-mvs-ukrajiny-tajemnytsya-chy-dostupna-informatsiya/
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УМВС України на Придніпровській залізниці щодо розміру заробітної пла-
ти та інших нарахувань відповіли, що вони виплачені у повному обсязі та у вста-
новлений законодавством термін, проте у більш докладній інформації відмови-
ли, пославшись на п. 1 ст. 16 Закону України «Про захист персональних даних», 
(мовляв, таку інформацію можна отримати тільки за згодою суб’єкта персональ-
них даних). УМВС України на Львівській залізниці проігнорували частину запиту 
щодо заробітної плати та інших нарахувань, тобто порушили вимогу п. 6 ст. 14 
Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

УМВС України у Волинській області на запит про заробітну плату та інші 
нарахування відповіли, що інформація про заробітну плату інших осіб може на-
даватися для ознайомлення лише за рішенням суду, якщо це необхідно для ре-
алізації та захисту прав та законних інтересів (посилаючись на ст. 10 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації»).

Також під час моніторингу,було виявлено проблему можливої неврегу-
льованості процедури реєстрації запитів, що надходять електронною поштою, 
оскільки працівники деяких підрозділів дзвонили з вимогою або проханням на-
дати поштову адресу, що суперечить п. 1 ч. 5 ст. 19 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації», де вказано, що запит на інформацію має містити ім’я 
(найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а 
також номер засобу зв’язку, якщо такий є. У ГУМВС України в Київській області 
запитувачу, навіть, присвоїли неіснуючу адресу, що видно з відповіді на запит. 

У деяких відповідях був відсутній вхідний номер документа, що свідчить 
про його не реєстрацію. Більшість наданих відповідей не містили підпису поса-
дової особи (ГУМВС (УМВС) України в Харківській, Київській, Миколаївській, Чер-
нівецькій, Одеській, Рівненській, Полтавській, Сумській та Волинській областях, а 
також УМВС України на Львівській залізниці).

Деякі управління МВС в областях або ж не надали запитуваної інфор-
мації, або не відповіли взагалі, а саме ГУМВС (УМВС) України в Закарпатській, 
Івано-Франківській, Кіровоградській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернігів-
ській областях, ГУМВС України в м. Києві, а також УМВС України на Одеській та 
Південній залізницях.

За результатами решти проведених досліджень, виявлено аналогічні по-
рушення норм Закону. 
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Крім того, не лишається поза увагою й проблеми, пов’язані із професій-
ною підготовкою працівників Міністерства. У ході діалогу із правоохоронцями 
часто відслідковується їх некомпетентність у частині інформаційного законо-
давства. Утім, варто зауважити, що деякі відповіді на інформаційні запити хоч 
і можуть не відповідати вимогам чинного законодавства, але наштовхують на 
думку про доброзичливе та щире бажання правоохоронців допомогти людині у 
реалізації її права на інформацію. У підтвердження тези, цитуємо витяг із листу-
вання із прес-службою МВС України:

Прес-служба МВС:

— Користуючись нагодою висловлюємо вам щиру подяку за увагу до ро-
боти представників правоохоронного відомства. Разом із тим, повідомляємо про 
те, що Ви запитуєте і просите надати інформацію відповідно до Закону України 
«Про доступ до публічної інформації». Повідомляємо, що у зв’язку з прийняттям 
цього закону в МВС створено спеціалізований відділ доступу до публічної інфор-
мації. Інформація про його роботу розміщена на сайті МВС під рубрикою Доступ 
до публічної інформації. Відтак про усю публічну інформацію, що вас цікавить, 
можете отримати у співробітників цього відділу. Більше інформації про роботу 
відділу доступу до публічної інформації можете дізнатися за цією адресою:
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/599752

Запит на інформацію подається:
 � за поштовою адресою 01601, Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
 � на електронну адресу vidkrytist@mvs.gov.ua
 � телефон (044) 256-1176
 � факс (044) 256-1034

Розклад роботи: з 9.00 до 18.00. Напередодні святкових, неробочий и вихідних 
днів з 9.00 до 17.00
Начальник відділу забезпечення доступу до публічної інформації: (044) 254-9612
Відділ забезпечення доступу до публічної інформації: (044) 256-10-34

З повагою, Прес-служба МВС України

Швець Злата, Асоціація УМдПл:

— Доброго дня! Дякую за оперативну відповідь з Вашого боку. Корис-
туючись нагодою, хочу зазначити, що відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону України 
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«Про доступ до публічної інформації», «відповідь розпорядника інформації про те, 
що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, 
або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні 
інформації».

Зокрема, відповідно до ч. 3 тієї ж статті, «розпорядник інформації, який не 
володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяль-
ності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей 
запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. 
У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня 
отримання запиту належним розпорядником».

З повагою, Швець Злата Сергіївна, Асоціація українських моніторів до-
тримання прав людини в діяльності правоохоронних органів.

Прес-служба МВС:

— Вельмишановна пані Злато!
Вам ніхто не відмовляє у наданні інформації. Тим паче інформація, яку 

ви запитуєте, відкрита і не покрита грифом таємності. Вас інформують про те, 
щоби ви знали про існування і роботу профільного відділу, до якого по своєму 
незнанню звертаєтесь.

Завдання прес-служби — інші, а саме інформувати громадськість про 
роботу відомства.

Тим більше це зроблено з метою, аби ви не витрачали дорогоцінний час, 
допоки дійде черга до розгляду вашого документу, а були першозаявителем і 
потім також не отримували дорогоцінну відповідь через посередників. У даному 
випадку, через прес-службу МВС.

Хай там як, інформуємо: ваш запит для опрацювання відправлений до 
відділу доступу до публічної інформації і на підставі, яку ви вказали, інформуємо 
про пророблену роботу вас!

З повагою, Прес-служба МВС

Швець Злата, Асоціація УМдПл

— Дуже дякую за інформування!

Прес-служба МВС:

— Будь ласка! Пишіть. Будемо допомагати!».
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Отже, територіальним підрозділам Міністерства внутрішніх справ слід 
уважніше, якісніше та в повному обсязі розглядати запити на інформацію, зо-
крема у встановлений законом термін. Разом з тим, керівництву МВС України 
необхідно приділяти більше уваги підвищенню рівня компетентності своїх пра-
цівників у сфері забезпечення права на доступ до інформації, щоб відповіді на 
інформаційні запити надавалися з урахуванням всіх вимог чинного законодав-
ства України.

Оприлюднення інформації

Забезпечення права на публічну інформацію відбувається не лише шля-
хом надання відповідей на інформаційні запити, а й систематичним оприлюд-
ненням інформації.

Стаття 15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» визначає перелік ін-
формації, що підлягає оприлюдненню. Так, під час моніторингу офіційного веб-
сайту Міністерства внутрішніх справ211 та електронних ресурсів його структурних 
підрозділів, було виявлено порушення у дотриманні цієї норми законодавства, а 
саме:

1. П. 1 ч. 1 ст. 15 Закону визначає, що має бути оприлюднено інформацію про 
організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, 
напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджет-
них коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо).
Під час моніторингу офіційного веб-сайту Міністерства внутрішніх справ 
України, інформації щодо порядку та механізмів витрачання бюджетних 
коштів не знайдено. Так, за результатами декількох спроб неможливо 
було отримати доступ до інформації про державні закупівлі, яка, в свою 
чергу, неначебто є оприлюдненою.

2. П. 5 ч. 1. ст. 15 Закону такою, що має бути оприлюдненою визначає інфор-
мацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник.
На офіційному порталі Міністерства внутрішніх справ України представ-
лена інформація про систему обліку у вигляді переліку нормативно-пра-
вових актів. Проте види інформації, яку зберігає розпорядник, на тому ж 
ресурсі знайти не вдалося.

211 Міністерство внутрішніх справ України. http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index
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3. У п. 7 ч.1 ст. 15 Закону зазначено, що плани проведення та порядок ден-
ний своїх відкритих засідань мають бути оприлюднені.
Під час моніторингу електронного порталу МВС України, ознайомитися із 
такою інформацією не вдалося.

4. Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 15 Закону, мають бути оприлюднені звіти, в 
тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.
Такі звіти оприлюднюються Міністерством внутрішніх справ, де зазначають-
ся кількісні показники стану розгляду інформаційних запитів. Однак інфор-
мація про найбільш запитувані документи не оновлювалася з 2012 року, хоча 
цей тип інформації виділено в окремий розділ на веб-сайті МВС України212.

Статтею 3 Закону України «Про міліцію»213 визначено, що діяльність мілі-
ції є гласною. Вона інформує органи влади і управління, трудові колективи, гро-
мадські організації, населення і засоби масової інформації про свою діяльність, 
стан громадського порядку та заходи щодо його зміцнення. Міліція оприлюднює 
інформацію та надає інформацію на запити відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації».

Враховуючи вищевикладене, на нашу думку, керівництву Міністерства 
внутрішніх справ варто приділяти більше уваги оприлюдненню інформації, 
оскільки якісне донесення інформації до широких верств населення, з викорис-
танням сучасних електронних та інших ресурсів, — це одна із гарантій прозорос-
ті та гласності. 

Отже, без ефективного забезпечення інформаційних прав людини не-
можливе подолання корупції та інших негативних явищ в діяльності правоохо-
ронних органів, що є однією із найбільших перепон у системному реформуванні 
та шляху до омріяного Україною європейського рівня життя. 

4. Висновки та рекомендації

Україна перебуває в активній стадії реформування всіх органів держав-
ного управління, зокрема правоохоронної системи. У зв’язку з цим необхідно 
звернути увагу на стан дотримання інформаційних прав людини. Так, однією з 

212 Там само. Найбільш запитувані документи. http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/
category/599765
213 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Закон України «Про міліцію». http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/565-12
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гарантій прозорості й відкритості та, як наслідок, попередження корупції, є ефек-
тивне забезпечення права на доступ до публічної інформації. 

Разом з тим, належне нормативне забезпечення сприятиме поширенню 
та пропаганді культури відкритості. Наприклад, доцільним є прийняття внутріш-
ньовідомчих нормативних документів, що заохочують громадянське суспільство 
до співпраці та комунікації, оскільки саме таке співробітництво є рушійною си-
лою у впровадження позитивних змін та переходу на більш якісний рівень ді-
яльності та життя в цілому. 

Діалог з суспільством у діяльності правоохоронців є важливим елемен-
том, що потребує комплексного підходу, адже, окрім листування у порядку За-
кону України «Про доступ до публічної інформації» та оприлюднення інформації, 
правоохоронцям необхідно проводити постійну роботу з налагодження взаємо-
дії з громадськістю. Тобто, на регулярній основі працівники відомства повинні 
проводити консультації з громадянами з питань власної діяльності, здійснювати 
збір ідей, побажань, скарг та окремих звернень, а також формувати публічні 
звіти про свою діяльність. Діалог повинен включати використання сучасних ін-
формаційних технологій, у тому числі соціальних мереж. 

Як показали останні моніторинги стану дотримання права на доступ до 
публічної інформації в діяльності української міліції, певна позитивна тенденція 
відмічається. Зокрема, це стосується строків надання відповідей на запити, зафік-
совано менше випадків ігнорування тощо. А втім, є й ряд проблем, які, серед іншо-
го, пов’язані і з недостатньою компетентністю працівників ОВС у зазначеній сфері. 

Рекомендації:

1. Необхідно шляхом прийняття внутрівідомчих нормативних актів забезпе-
чити реалізацію належної інформаційної політики МВС України за такими 
напрямками як відкритість та прозорість діяльності та доступ кожного до 
публічної інформації. Зокрема, створити механізм аудиту та контролю за 
виконанням цих положень.

2. Доступність інформації про роль органів внутрішніх справ, їх структуру, 
функції та повноваження є важливим елементом прозорості та зрозу-
мілості роботи міліції для громадян. Отже, необхідно забезпечувати до-
ступність і зрозумілість подібної інформації, її наочне донесення до широ-
кої аудиторії та постійне оновлення, у разі потреби. 
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3. Створити належні умови для безперешкодного доступу маломобільних 
груп населення до приміщень ОВС.

4. Необхідно забезпечити прозорість у частині розміщення інформації про 
державні закупівлі, конкурси на заміщення вакантних посад. 

5. Інформація про бюджет ОВС, зокрема використання бюджетних коштів, 
надає можливості для засобів масової інформації, громадських органі-
зацій та громадян акцентувати увагу на випадках необґрунтованих ви-
трат. У зв’язку з цим, необхідно надавати інформацію про фінансування 
відомства (розпорядження бюджетних коштів та майна) в повному обсязі 
в форматах, придатних, як для наочного перегляду інформації, так і для 
автоматичного аналізу.

6. Необхідно оприлюднювати прийняті нормативно-правові акти, акти ін-
дивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), проекти рішень, що 
підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади 
діяльності. 

7. З метою налагодження взаємодії та поліпшення використання інформації 
і комунікаційних технологій у сфері забезпечення доступу до інформації, 
співробітники правоохоронних органів повинні активно брати участь в 
міжнародному та регіональному обміні найкращим досвідом з експерт-
ним співтовариством і громадськими організаціями.

8. Систематично підвищувати професійний рівень співробітників ОВС у сфе-
рі інформаційного законодавства. З цією метою необхідно проводити 
лекції та семінари із залученням провідних експертів у сфері свободи ін-
формації, запровадити практику системних занять на тему інформаційних 
прав людини у системі службової підготовки, залучати міжнародних екс-
пертів для проведення спеціальних тренінгів, забезпечити відповідальних 
за доступ до інформації осіб відповідними методичними матеріалами (які 
можна отримати, завдяки співпраці з громадськими організаціями) тощо.

9. Інтернет ресурси — це один з найбільш ефективних засобів донесення ін-
формації до суспільства. У зв’язку з цим необхідно забезпечити створен-
ня веб-сайтів або окремих веб-сторінок на всіх рівнях відомства, зокрема 
районних управлінь, відділень.
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10. Оформлювати відповіді на інформаційні запити в електронному варіанті 
з дотриманням вимог Типової інструкції з діловодства у центральних ор-
ганах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міс-
цевих органах виконавчої влади214.

Належне забезпечення доступу до інформації робить діяльність органів 
внутрішніх справ прозорою по відношенню до суспільства, підвищує соціальну 
відповідальність правоохоронців, що неминуче позначиться на ефективності їх 
діяльності в цілому. 

Автор?

Дотримання права на 
свободу зібрань в умовах 
кризи

Протестні події в кінці 2013 — початку 2014 років сколихнули всю країну, 
змусили вийти на вулиці мільйони людей, які до того ніколи не брали участь у 
такого роду мирних зібраннях. Тож під час і після Євромайдану відсоток гро-
мадсько-активних людей значно збільшився, а відповідно підвищився і запит 
суспіьства на якісно новий рівень дотримання їхніх прав і свобод. Можливість 
вільно збиратись на вулицях і площах міст і вільно висловлювати свою думку 
стала невід’ємною цінністю для багатьох українців.

Разом з цим багато громадських активістів стали добре розумітись в 
тому, чим захищене їхнє право на мирні зібрання та як саме воно регулюється в 
країні. Перестали бути пустими фразами “конституційне право збиратись мирно”, 
“обов’язок держави по забезпеченню безпеки учасників зібрань”, “міжнародні 
стандарти прав людини”. Окрім того відомиими для широкого кола людей стали і 
необхідні стандарти роботи правоохоронців по забезпеченню безпеки учасників 
протестів. В таких умовах органи влади — місцеві ради, міліція, суди — були 
вимушені підвищувати стандарти власної роботи в цій галузі пропорційно до за-
питів суспільства. Ці обставини не змінили систему докорінно, але дали поштовх 

214 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство Постанова Кабінету Міністрів України від 
30.11.2011 р. №1242). http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-%D0%BF
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для руху в напрямку демократизації роботи правоохоронців, адже тепер кожне 
найменше порушення права на мирні зібрання набувало великого розголосу і 
громадського осуду.

Однак іншим наслідком трагічних подій Євромайдану стала радикаліза-
ція протестних рухів і збільшення випадків насильства під час протестів. Зокре-
ма експерти з Центру соціальних і трудових досліджень зафіксували, що про-
ягом серпня-грудня 2014 року 560 протестних подій (18%) мали насильницький 
характер, тобто наносили безпосередню шкоду людям або майну. Цей показник 
перевищує рівень протестного насильства протягом періоду Євромайдану (13%) 
та у 2013 р. до початку Майдану (8%).

Вони також дослідили, що більшу частину репресивних реакцій проти 
протестів у серпні-грудні здійснювали МВС (417 репресій, не враховуючи «до-
бровольчі батальйони» у підпорядкуванні МВС) та СБУ (386). Роль інших силових 
структур у репресіях проти протестів значно менша. Також порівняно з 2013 ро-
ком та періодом Майдану суттєво зменшилася роль груп невідомих, так званих 
“тітушок” та судів у репресіях проти протестів. Найчастішими формами репресій 
проти протестів в останній місяці були арешти, затримання та кримінальні спра-
ви. Ці дії складали 71% усіх репресивних реакцій проти протестів та використо-
вувалися значно частіше, ніж за правління Януковича. Водночас, влада та право-
охоронні органи рідше вступали у фізичну конфронтацію з протестувальниками, 
менше використовували форми непрямого тиску на активістів, рідше забороняли 
або перешкоджали проведенню акцій.

Дослідники підкреслюють, що наразі дії держави проти протестувальни-
ків мають скоріше превентивний характер і спрямовані на точкове знешкоджен-
ня небезпек, аніж на придушення протестів по факту. Водночас, у багатьох ви-
падках правоохоронці не зупиняють насильство проти протестувальників з боку 
їхніх опонентів, у тому числі недержавних парамілітарних формувань215.

У 2013 році ми мали можливість переконатись, що замість того, щоб ро-
бити висновки зі зростаючої кількості протестів, держава руками правоохорон-
них органів примушувала людей виходити на вулиці і площі знову і знову. Обме-
ження свободи зібрань невідворотно приводить до хвилі невдоволення людей, 
яку часто буває важко зупинити. 2014 рік показав, що влада зробила з досвіду 
попередників певні висновки, однак не забезпечила системні зміни в роботі пра-

215 http://cslr.org.ua/odnim-batogi-inshim-pryaniki-svoboda-mirnih-zibran-protesti-ta-represiyi-u-2014-rotsi/
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воохоронців під час мирних зібрань.

Нормативні гарантії забезпечення  
свободи зібрань в Україні

Протягом 2014 року нормативна база, що регулює сферу забезпечення 
свободи зібрань в Україні не зазнала відчутних змін.

Конституція України (стаття 39) гарантує кожному «право збиратися мир-
но, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення 
яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого само-
врядування. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися су-
дом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадсько-
го порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я 
населення або захисту прав і свобод інших людей».

Частиною українського законодавства є міжнародні документи щодо 
свободи мирних зібрань — Міжнародний пакт про громадянські та політичні 
права, Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, практи-
ка Комітету ООН з прав людини та Європейського суду з прав людини. Також 
варті уваги документи так званого «м’якого» права, які мають рекомендаційний 
характер — Керівні принципи зі свободи мирних зібрань БДІПЛ ОБСЄ і Ради 
Європи. Керівні принципи дають досить детальні та засновані на міжнародних 
нормативних актах та нормативній практиці різних країн пояснення щодо забез-
печення права на мирні зібрання. Вони включають окремий розділ щодо забез-
печення охорони порядку під час мирних зібрань, у якому описуються вимоги, 
яким мають відповідати дії правоохоронних органів216.

На національному рівні організацію та проведення мирних зібрань і від-
повідальність за порушення регламентують Конституція, Кодекс про адміні-
стративні правопорушення, Кримінальний кодекс, Кодекс адміністративного су-
дочинства та Рішення Конституційного Суду України у справі щодо завчасного 
сповіщення про мирні зібрання № 4-рп/2001. 

Держава повинна створити необхідні умови для забезпечення дотриман-
ня прав та свобод людини, в тому числі й для реалізації права на мирні зібрання. 
Одним із суб’єктів, що має виступати гарантом забезпечення свободи зібрань, 
є органи внутрішніх справ. Органи і підрозділи МВС виконують завдання із за-

216 http://www.osce.org/ru/odihr/83237?download=true
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безпечення правопорядку та громадської безпеки під час проведення масових 
заходів.

На рівні із законами міліція керується відомчими нормативними актами 
МВС, які протирічать міжнародним стандартам і Конституції України, однак є 
чинними і активно використовуються. Зокрема таким актом є Статуту патруль-
но-постової служби міліції України. Попри те, що за Конституцією України мирні 
зібрання мають повідомчий, а не дозвільний порядок, згідно Статуту працівники 
міліції мають перевірити у організаторів зібрання наявність дозволу, для отри-
мання якого організатори мають подати заявку не пізніше аніж за 10 днів до по-
чатку заходу. Окремо варто відзначити «Методичні рекомендації щодо дій орга-
нів внутрішніх справ під час підготовки та проведення масових заходів», що були 
розроблені на виконання усного доручення керівництва МВС Департаментом 
міліції громадської безпеки, і 2 червня 2011 року за підписом першого заступ-
ника Міністра Попкова С.Є. надіслані до підпорядкованих підрозділів у регіонах 
(вих. № 8713/Пп від 02.06.2011). У рекомендаціях, зокрема, йдеться, що якщо з 
точки зору правоохоронців зібрання є небезпечним і може спричинити проблеми, 
то напередодні проведення заходу органи внутрішніх справ повинні звернутися до 
місцевих органів виконавчої влади з клопотанням щодо звернення до суду з позо-
вом про обмеження права громадян на проведення відповідного зібрання. Попри 
те, що методичні рекомендації, як зрозуміло з назви, носять рекомендаційний ха-
рактер, однак вони запровадили стійку практику дій правоохоронців, пов’язаних із 
забезпеченням громадського порядку під час проведення мирних акцій.

Варто також розуміти, що всі відомчі документи МВС України визнача-
ють алгоритм дій під час проведення «масових заходів», до переліку яких разом 
із мирними зібраннями, мета яких — висловлення позиції учасників стосовно 
суспільних чи політичних питань, входять також «заходи релігійного, спортивно-
го, культурно-видовищного характеру за участю значної кількості громадян, що 
проводяться з нагоди відзначення офіційних (державних), професійних, релігійних 
свят, пам’ятних дат». А це означає, що принципи і порядок дій правоохоронців 
під час усіх вищезгаданих заходів однаковий. Однак мирні зібрання, як спосіб 
реалізації одного з фундаментальних прав людини, принципово відрізняються 
від інших масових заходів.

Типові порушення права на мирні зібрання з боку 
працівників органів внутрішніх справ України 
протягом 2014 року
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Не зважаючи на тематику, учасників чи вимоги мирного зібрання, поки 
воно залишається мирним — держава має позитивне зобов’язання вживати не-
обхідних і розумних заходів, що дозволяють проводити зібрання без побоювань 
вчинення проти його учасників фізичного насильства. Як зазначено в Керівних 
принципах ОБСЄ зі свободи мирних зібрань, підхід до охорони порядку під час зі-
брань має відповідати принципам прав людини — законності, необхідності, про-
порційності та недискримінації, — і під час цих дій мають бути дотримані відпо-
відні норми в галузі прав людини. Саме на органи внутрішніх справ покладається 
позитивний обов’язок забезпечувати права на мирні зібрання.

Однак як яскраво засвідчили події Євромайдану, правоохоронці час-
то самі є причиною небаченого зростання протестної активності громадян. На 
жаль, замість бути гарантом забезпечення прав, правоохоронні органи є першим 
порушником в тому числі і свободи зібрань. Як показує аналіз, правоохоронці 
чинять як навмисні порушення, так і дії, які порушують права учасників зібрань 
з необережності чи недостатнього знання міліціонерами закону. При цьому 
працівники міліції можуть як самостійно порушувати права учасників мирних зі-
брань, так і створювати умови для порушення їхніх прав іншими органами.

Варто відзначити, що через надзвичайно складну політичну і безпекову 
ситуацію в країні аналіз дотримання права на свободу зібрань охоплює не весь 
час і не всю територію України.

Зокрема до аналізу увійшли лише події, що відбулись після 22 лютого 
2014 року, адже аналіз протестів під час Євромайдану та криваві події січня-
лютого увійшли до окремих аналітичних досліджень Асоціації УМДПЛ. Природ-
ньо, що на тимчасово окупованих територіях не діють українські правоохоронні 
органи і, відповідно, вони не мають стосунку до проведення там мирних зібрань, 
тому до аналізу не увійшли також протести, що проводились в Криму після кінця 
березня 2014 року, а також протести на тій частині території Донецької та Лу-
ганської областей, яка тимчасово знаходиться не під контролем України.

В іншому, на жаль, типові порушення права на свободу зібрань, які фік-
сувались експертами Асоціації УМДПЛ протягом попереднього 2013 року, мали 
місце і протягом 2014. Однак, як зазначалось раніше, загальною рисою протес-
тів 2014 року став більш високий рівень жорстокості, радикальних та насиль-
ницьких дій, застосування учасниками зброї та інших підручних засобів проти 
правоохоронців чи учасників контрмітингів.
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Актуальними були такі типові порушення з боку правоохоронних органів:
 � неможливість ідентифікувати правоохоронців, які забезпечують громад-

ський порядок під час мирних зібрань, в тому числі різноманітних підроз-
ділів Нацгвардії;

 � спонукання судів обмежувати право на мирні зібрання через заяви міліції 
щодо неможливості забезпечення охорони громадського порядку під час 
їх проведення;

 � безпідставне затримання учасників зібрань;
 � надмірне і невиправдане застосування сили і спеціальних засобів проти 

учасників зібрань;
 � застосування сили та інших обмежень до журналістів та спостерігачв, які 

висвітлюють зібрання;
 � бездіяльність працівників міліції під час сутичок, що виникають між опо-

зиційними сторонами в ході мирних зібрань та надання переваги одному 
з контрзібрань;

Наведемо більш докладний аналіз дій міліції та приклади до кожного з 
видів порушень, зафіксованих правозахисниками та журналістами починаючи з 
березня і до кінця грудня 2014.

Спонукання судів обмежувати право на мирні зібрання через 
заяви міліції щодо неможливості забезпечення охорони громад-
ського порядку під час їх проведення 

За підрахунками Центру політико-правових реформ, у 2014 році окружні 
адміністративні суди розглянули 113 справ про заборону мирних зібрань. У 88 
випадках суд прийняв рішення про заборону мирних зібрань, в інших 25 — до-
зволив їх проводити217.

Кількість заборон у 2014 році значно впала порівняно з 2013 роком (88 
проти 209) та особливо з 2012 роком (88 проти 349). Частково це можна по-
яснити тим, що Україна з березня 2014 року не здійснює фактичного контролю 
над Автономною Республікою Крим і м. Севастополь, та з травня 2014 року над 
великою частиною території Донецької та Луганської областей включно з облас-
ними центрами. Водночас загальний відсоток судових рішень на користь органів 
влади залишається стабільно високим (78%), і мало відрізняється від даних по-
передніх років (75% у 2009, 87% у 2010, 89% у 2011, 88% у 2012 та 83% у 2014).

217 http://pravo.org.ua/politicreformandconstitutionslaw/humanrights/1867-maksym-sereda.html
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Можна відзначити кардинальне покращення ситуації із заборонами мир-
них зібрань у Київській області. Якщо у період січня-лютого 2014 року Київський 
окружний адміністративний суд заборонив 15 мирних зібрань, то після зміни 
влади жодного мирного зібрання не було заборонено. Лідерами за кількістю 
судових , як і в попередні роки, стали Харківський окружний адміністративний 
суд (24 заборони) та Одеський окружний адміністративний суд (21 заборона). 
Як видно з підрахунків, постановами саме цих судів була заборонена більше ніж 
половина мирних зібрань у 2014 році.

У 2014 році до причин, через які органи місцевого самоврядування про-
сять суди обмежити свободу зібрань, додався Указ Президента України «Про 
невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження 
територіальної цілісності України» під грифом таємно (постанови Вищого адмі-
ністративного суду України No38597175 від 5 травня 2014 року, No39170593 
від 5 червня 2014 року). Водночас стаття 64 Конституції України передбачає, що 
права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випад-
ків, передбачених Конституцією. Такими випадка- ми є введення воєнного або 
надзвичайного стану, під час яких можуть встановлюватися окремі обмеження 
прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень218. Однак серед причин 
для заборон так само лишились інших культурно-масових подій, контрмітингів, 
загроза громадській безпеці, небезпека блокування вулиць тощо.

Також суди обмежують права на свободу мирних зібрань на підставі ві-
домостей з листів, звернень державних органів, органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб без перевірки цих відо-
мостей у судовому засіданні на підставі інших доказів. Найчастіше з подібними 
листами звертаються саме органи внутрішніх справ.

Така процедура передбачена навіть в нормативних документах МВС, 
зокрема в «Методичних рекомендаціях щодо дій органів внутрішніх справ під 
час підготовки та проведення масових заходів» «…у разі надходження до місце-
вих органів виконавчої влади від представників політичних партій, громадських 
організацій, які мають різнополярні погляди щодо якогось конкретного питання, 
повідомлень про проведення масових заходів, що збігаються у місці та часі» за-
значений наступний порядок дій:

«Напередодні проведення масових заходів органи внутрішніх справ звер-
таються до місцевих органів виконавчої влади з клопотанням щодо звернення до 

218 Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за 2014 рік
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суду з позовом про обмеження права громадян на проведення мирних зборів від-
повідно до статті 39 Конституції України. Такий строк звернення до суду уне-
можливлює організаторів подати повторні повідомлення (відповідно до статті 
39 Конституції України «Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і 
проводити збори, мітинги, походи й демонстрації, про проведення яких завчасно 
сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування...»). У 
даному контексті, відповідно до роз’яснення Конституційного Суду України, під 
терміном «завчасно» розуміється, що для органів місцевої влади має залишатися 
час, достатній для подання позову до суду)»219.

Методичні рекомендації мають рекомендаційний характер, однак, зва-
жаючи на специфіку відомства, саме так вчиняють правоохоронці. Такі дії вже 
давно стали традицією, із подібними листами й клопотаннями правоохоронці 
звертаються навіть за відсутності контрдемонстрацій, щодо кожного протесту, 
окрім санкціонованих владою.

Окружний адміністративний суд м. Харкова заборонив мирні зібрання на 
підставі листа управління МВС, в тому числі через те, що вони (зібрання) збі-
гаються за часом з проведенням футбольного матчу Металіст - Таврія, який 
планують відвідати близько 40 тис. вболівальників. За інформацією в листі, 
перед проведенням матчу можливе проведення ходи вболівальників, яка може 
збігтися за маршрутом із запланованою акцією. Дослідники з Центру політико-
правових реформ зазначають, що цей футбольний матч відвідало лише близько 
8 тис., а 40 тис. вболівальників не було присутні на домашньому матчі Мета-
ліста жодного разу в сезоні, що досить легко перевірити. Однак жодної кри-
тики щодо нереалістичності інформації, яка стала підставою для заборони 
зібрання, суд не висловив.

В іншому випадку, суд визнав, що органи правопорядку не можуть забезпе-
чити безпеку акції в 500 чол. тривалістю 2,5 год, організованою Всеукраїнським 
союзом жінок-трудівниць, повідомлено про яку було за 4 дні до її початку220. Оцін-
ка судом ситуації здійснювалася на підставі листів Департаменту транспорту 
міської ради, управлінь МВС і СБУ у Харківській області. В жодному з цих листів 
не йшлося про докази будь-яких насильницьких намірів у відповідачів. Зокрема, у 

219 «Методичні рекомендації щодо дій органів внутрішніх справ під час підготовки та проведення масових 
заходів», що були розроблені на виконання усного доручення керівництва Міністерства Департаментом 
міліції громадської безпеки та 2 червня 2011 року за підписом першого заступника Міністра Попкова С.Є. 
були надіслані до підпорядкованих підрозділів у регіонах (вих. № 8713/Пп від 02.06.2011)
220 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39345502
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листі Управління МВС йшлося про те, що проведення заходу викличе суттєві 
труднощі у забезпеченні правопорядку, без відсилки до конкретики, тоді як лист 
управління СБУ вказував на загальну напружену обстановку у місті і можливість 
дій радикально налаштованих структур для дестабілізації роботи органів вла-
ди, знову ж таки без відсилки до наявності таких намірів саме у відповідачів.

Особливо показовим є те, що можливість заборони мирних зібрань через 
гіпотетичну небезпеку є офіційною позицією осіб, що репрезентують МВС. Так 
радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав на своїй сторінці в 
Facebook: «Днями МВС була перехоплена інформація про підготовку та прове-
дення в Харкові 18 листопада проросійського мітингу на прохідній біля заводу 
Турбоатом за адресою — пр. Московський, 199». За словами Геращенка, МВС 
звертатиметься до суду з вимогою заборонити акцію “щоб уникнути провокацій 
з боку проросійських диверсантів”221.

В одному з рішень Європейський суд з прав людини визначає, що там, 
«де демонстранти не беруть участь в актах насилля, державним органам важ-
ливо продемонструвати певний рівень толерантності стосовно мирних зібрань 
із тим, щоб гарантована статтею 11 Конвенції свобода зібрань не була позбав-
лена своєї суті»222. Згідно з керівними принципами ОБСЄ щодо свободи мирних 
зібрань гіпотетичний ризик порушень громадського порядку, не може бути за-
конними підставами для заборони мирного зібрання. На кожний окремий ви-
падок насильства під час мирного заходу представники правоохоронних органів 
мають реагувати під час його проведення, але не шляхом попередньої заборони 
всім учасникам брати участь у такому заході. Для попередньої заборони потрібні 
переконливі докази того, що організатори конкретного зібрання планують на-
силля та безлад.

Про незаконність положень цих рекомендацій Асоціація УМДПЛ зазна-
чала в звіті за минулий 2013 рік, однак жодних дій по скасуванню чи заміні 
рекомендацій здійснено не було.

Неможливість ідентифікації правоохоронців, які забезпечують 
громадський порядок під час мирних зібрань

На необхідності запровадження індивідуальної ідентифікації працівників 

221 http://umdpl.info/2014/11/mvs-poprosyt-sud-zaboronyty-prorosijskyj-mitynh-v-harkovi/
222 Case of Oya Ataman v. Turkey, no. 74552/01, 5 December 2006, §§ 41 42
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органів внутрішніх справ неодноразово наголошували активісти та правозахис-
ники протягом останнійх років. Такі вимоги лише посилились після зміни влади 
в країні в лютому 2014, адже складність із пошуком винних у вбивствах та калі-
цтві учасників Євромайдану виникла в тому числі і через відсутність можливості 
впізнати працівників міліції, які навіть були зафіксовані на фото та відео. На-
дія громадськості була на те, що ідентифікація міліції стане одним з найперших 
і найпростіших кроків в реформуванні відомства. Однак ця надія, на жаль, не 
справдилась. Попри те, що Верховній Раді було запропоновано відповідну змі-
ну, але законопроект про внесення доповнень до Закону України «Про міліцію» 
(щодо запровадження спеціальних ідентифікуючих особу міліціонерів маркувань 
при використанні ними шоломів та інших засобів особистого захисту) ухвалено 
не було. Натомість єдиним кроком МВС в питанні ідентифікації став наказ Мініс-
терства внутрішніх справ України No1473 від 25.11 2014 року «Про організацію 
належного контролю за зберіганням спецзасобів у підрозділах органів внутріш-
ніх справ», яким передбачалося «нанести інвентарні номери на протиударні шо-
ломи на поверхню з боку потилиці». Наказом передбачено, що на шоломі буде 
міститися ряд цифр: умовний код підрозділу, порядковий номер спецзасобу і код 
регіону, завдяки чому буде спрощено процедуру встановлення анкетних даних 
будь-якого працівника ОВС. 

Однак експерти знайшли низку недоліків і прогалин у цьому наказі МВС. 

Адже метою наказу є «організація належного контролю за зберіган-
ням спецзасобів у підрозділах органів внутрішніх справ», а не запровадження 
ідентифікації міліціонерів. А з цього випливає і відповідна, не спрямована на 
персональну ідентифікацію організація процеса, адже наказом не передбачу-
ється ін- дивідуальне закріплення шоломів за кожним окремим працівником. 
Натомість щоразу при отриманні шолому правоохоронець записуватиме у «книзі 
видачі й приймання озброєння та спеціальних засобів» інвентарний номер шоло-
ма та своє прізвище. Крім того, вказана книга має гриф «для службового корис-
тування», що зумовлює її недоступність для громадськості. Та й розташування 
цифр на шоломі зі сторони потилиці ускладнює ідентифікацію працівника, адже 
здебільшо спілкування відбувається обличчям до обличчя223. 

Окремо необхідно відзначити, що протягом 2014 року до охорони гро-
мадського порядку під час мирних зібрань активно долучалась Національна 
гвардія України та спаціальні батальйони, що знаходяться в її підпорядкуванні. 

223 http://blogs.lb.ua/maryna_tsapok/293120_chergova_pokazuha_z_nomerami.html
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Дуже часто учасники цих батальонів навіть не мали знаків розрізнення підрозді-
лу, а форма, в яку вони були вдягнені, була різною. Таким чином учасники мирних 
зібрань не могли встановити не лише особу силовика, але навіть його приналеж-
ність до тієї чи іншої структури органів внутрішніх справ.

Варто нагадати, що згідно ст. 25 ЗУ «Про міліцію» працівник міліції у меж-
ах своїх повноважень самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні 
дії або бездіяльність дисциплінарну чи кримінальну відповідальність. У Керівних 
принципах ОБСЄ щодо свободи мирних зібрань зазначено, що громадяни за-
вжди повинні мати можливість безперешкодно ідентифікувати особу працівника 
правоохоронних органів. На форменому одязі чи головних уборах співробітників 
міліції мають бути індивідуальні позначки (номер, жетон, знак, нашивка з уста-
новчими даними), які розміщуються в доступному для огляду місці, а правоохо-
ронці, у свою чергу, не повинні чинити перешкод для бажаючих зчитати таку 
інформацію. Наявність індивідуальних позначок, без сумніву, виховує в кожного 
правоохоронця почуття відповідальності за свої дії, в тому числі й у міліцей-
ського керівництва, яким приймаються управлінські рішення під час проведення 
зібрань.

Відсутність прогресу Міністерства внутрішніх справ в питанні ідентифіка-
ції працівників стала очевидною під час силового припинення мирної акції про-
тесту, що відбулось 26 лютого 2015 року близько 21 години біля приміщення 
Національного банку України. Тоді у своєму відкритому зверненні до Міністра 
внутрішніх справ України Арсена Авакова Уповноважений з прав людини вкотре 
звернула увагу на необхідності введення системи ідентифікації правоохоронців, 
а також приведення відомчих інструкцій у відповідність із прийнятими Восьмим 
Конгресом ООН принципами застосування сили співробітниками правоохорон-
них органів224.

Безпідставне затримання правоохоронцями учасників  
мирних зібрань 

У порівнянні з попередніми роками кількість повідомлень в ЗМІ про без-
підставні затримання організаторів та учасників зібрань суттєво зменшилась. 
Частково це можна пов’язати, на жаль, з тим, що протести стало значно більш 
радикальними, їхні учасники часто самі використовують силу проти правоохо-
ронців. Таким чином затримання таких агресивно налаштованих учасників від-

224 Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за 2014 рік
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бувається в багатьох випадках за наявності законних підстав, а не за порушення 
ст. 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення: «порушення по-
рядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій». 
Попри неодноразові вимоги правозахисників скасувати цю репресивну статтю, 
вона і досі діє. 

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень кількість осіб, 
притягнутих до відповідальності за ст. 185-1 зменшилась в порівнянні з 2013 
роком (30 проти 101). З них у 8 випадках було винесене попередження, у 20 ви-
падках — штраф, до 2 осіб застосовано адмінарешт (проти 53, 44 і 4 випадків 
відповідно в 2013)225.

Однак з аналізу судових рішень видно, що на більшість осіб, яких звину-
вачували у порушенні ст.185-1, не було складено протоко про адміністративне 
затримання.

Так 13 вересня під час акції протесту на захист газети «Вєсті» був 
затриманий її головний редактор Ігор Гужва. «Сьогодні о 12.30 на вул. Лавр-
ська, 7 біля «Мистецького Арсеналу» відбувся несанкціонований мітинг, на якому 
були присутні 250 чоловік. Організатором заходу виступив головний редактор 
газети «Вести». У зв’язку з несанкционированом організатор мітингу був до-
ставлений до Печерського райуправління міліції для складання протоколу про 
вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 статті 185-1 
КУпАП. Після складання протоколу він був відпущений », — йдеться в повідо-
мленні ГУ МВСв Києві.

Як і в попередні роки, значну частину затриманих під час проведення 
мирних зібрань випускають із райвідділів міліції навіть без складання відповід-
ного протоколу про затримання, а протоколи про вчинення правопорушень, які 
їм інкримінують, так і не доходять до суду. Це є очевидним доказом безпідстав-
ності затримання учасників мирних зібрань. Доволі часто правоохоронці навіть 
пояснюють перебування у підрозділі міліції затриманих тим, що люди самі при-
йшли дати свідчення, хоча їх незаконне затримання відбувалося на очах числен-
них свідків.

Варто зазначити, що відсутність або невчасне повідомлення про зібран-
ня залишається поширеним приводом для затримання учасників. Однак у спра-

225 http://court.gov.ua/sudova_statystyka/lkflghkjlh/
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ві Букта проти Угорщини Європейський суд визначив, що «рішення про розгін 
мирного зібрання лише на підставі відсутності попереднього повідомлення, при 
тому, що учасники зібрання ведуть себе у відповідності до закону, є непропо-
рційним обмеженням свободи мирних зібрань»226. Отже, якщо зібрання має мирних 
характер, навіть за відсутності повідомлення держава має забезпечувати його 
безперешкодне проведення. На жаль, правоохоронці нерідко порушують цей 
принцип.

Надмірне і невиправдане застосування сили і спеціальних засобів 
проти учасників зібрань

Якщо кінець 2013 — початок 2015 років відзначились безпрецендент-
ним насиилям з боку силовиків по відношенню до учасників мирних зібрань, то 
у впродовж 2014 значно підвищився градус насильства з боку учасників про-
тестів. При цьому в такій ситуації далась в знаки загальна непідготовленість 
правоохоронців протидіяти та локалізовувати осередки радикальних дій під час 
масових заходів. Через це під час протистоянь постраждала велика кількість не 
лише протестувальників, а й міліціонерів. Непрофесійні дії дозволяють розви-
ватись актам агресії, а це ще більше налаштовує обидві сторони протистояння 
одна проти одної.

Протягом 2014 року можна відзначити декілька найбільш резонансних 
подій, де працівниками міліції була застосована невиправдана сила. Так 22 черв-
ня у Харкові сталася сутичка між активістами Євромайдану, які намагались про-
йти до площі Свободи, та спецпризначенцями, які охороняли проросійських акти-
вістів і пам’ятник Леніну. В результаті одній жінці розбили голову — її забрала 
швидка допомога, одному з стрімерів розбили камеру, декількох протестувальни-
ків було затримано.227. Варто зазначити, що міліціонери, а саме спецпризначенці 
судової міліції «Грифон», били як жінок, так чоловіків, також силу застосовували 
проти людей з фото і відеотехнікою. Окрім того людей били кийками по голові, 
що чітко заборонено Правилами застосування спеціальних засобів при охороні 
громадського порядку228.

В кінці серпня в Харкові знову постраждав учасник проукраїнського мі-

226 Case of Bukta and others v. Hungary, no 25691/04, 17 July 2007
227 http://www.radiosvoboda.org/media/video/25431325.html
228 Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/49-91-%D0%BF
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тингу, якого кілька разів вдарили та відібрали прапору України. Згодом, як зазна-
чають очевидці, прапор повернули зі словами: «Поверніть йому цю ганчірку»229.

14 листопада біля Адміністрації Президента група молодих людей нама-
галась спиляти паркан. Вони тримали в руках плакати “Геть владний паркан”. 
Правоохоронці розігнали протестуючих, а одного з них, вже лежачого, правцівник 
міліції вдарив коліном по голові. За цим фактом була призначена службова пе-
ревірка та винний у побитті стороковик нацгвардієць отримав 5 нарядів поза 
чергою230.

26 і 27 листопада в Києві акивісти протестували проти концерта Ані Ло-
рак. Частина агресивно налаштованих учасників зчинили сутичку з правоохо-
ронцями. Однак в акції брали участь не лише радикали. Один з учасників при 
зустрічі з міліцією підняв руки догори, показуючи, що він не має наміру ата-
кувати, однак його повалили на землю і почали бити. Варто відзначити, що на 
випадок відреагувало керівництво МВС, міліціонера, що проявив жорстокість, 
обіцяли звільнити231.

Застосування сили до журналістів, які висвітлюють  
мирні зібрання

Згідно з Керівними принципами ОБСЄ щодо свободи мирних зібрань, 
роль ЗМІ в якості громадського спостерігача полягає в поширенні інформації 
та ідей із питань, що представляють громадський інтерес. Таким чином повідо-
млення ЗМІ можуть бути унікальним елементом звітності перед суспільством 
як для організаторів мирного зібрання, так і для працівників правоохоронних 
органів. Тому журналістам має бути гарантований максимально можливий до-
ступ на будь-яке мирне зібрання та забезпечена присутність під час усіх дій, що 
пов’язані з забезпеченням громадського порядку.

Протягом 2014 року, після перемоги Євромайдану, майже зникло яви-
ще, яке було характерним для 2013 року — використання організованих груп 
спортивних молодиків проти учасників мирних зібрань. Технологія використання 
«тітушок», що отримали таку назву за прізвищемо нападника на журналістів у 

229 http://umdpl.info/2014/08/v-harkove-mylytsyoner-yzbyl-aktyvysta-s-ukraynskym-flahom-y-velel-otdajte-emu-
etu-tryapku/
230 http://umdpl.info/2014/11/soldat-natshvardiji-yakyj-vdaryv-kolinom-aktyvista-otrymav-5-naryadiv-poza-
cherhoyu/
231 http://umdpl.info/2014/11/militsionera-yakyj-pobyv-protyvnyka-ani-lorak-zvilnyat-heraschenko/
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2013, практично не використовувалась під час протестів проти дій влади для на-
падів на журналістів та активістів після лютого 2014. Однак, на жаль, збереглась 
практика агресивного ставлення міліції та представників інших силових структур 
до журналістів.

Однак варто відзначити певну зміну у ставленні керівництва МВс до та-
ких протиправних дій правоохоронців. Зокрема напади на журналістів, які зазви-
чай набувають широкого розголосу, в подальшому мають наслідком звільнення 
причетних працівників міліції.

Так 3 серпня в Одесі під час сутичок біля клубу «Ібіца», де повинен був 
відбутися концерт Ані Лорак, міліціонери побили гумовими кийками кореспон-
дента інтернет-видання «Взгляд из Одессы»Богдана Осинського. Правоохо-
ронці намагалися розігнати протест громадських активістів проти концерту 
співачки Ані Лорак. Один з міліціонерів завдав кілька ударів палицею по спині і 
шиї журналісту, в той час як кореспондент знімав розгін протестувальників 
на фотоапарат. Невідомий правоохоронець напав на журналіста зі спини. Ра-
ніше Богдан Осинський неодноразово висвітлював різні акції протесту в Одесі. 
Журналіст відзначив, що 3 серпня біля клубу «Ібіца» правоохоронці діяли над-
звичайно жорстоко.

Згодом радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко за-
явив в ефірі 5-го каналу, що в Одесі звільнено п’ятьох міліціонерів, які били акти-
вістів під час масової бійки на концерті співачки Ані Лорак у неділю 3 серпня232. 

Однак, на жаль, схожу до «тітушок» стали виконувати різноманітні пара-
мілітарні формування, які або так чи інакше узгоджують свої дії з працівниками 
міліції, або принаймні не зустрічають спротиву чи протидії з боку правоохоронців.

Так зранку 15 серпня на Майдан Незалежності прийшли невідомі в чорних 
футболках з написом «Самооборона Майдану», вони напали на намет “Spilno.TV” і 
побили журналістів. На опублікованих в інтернеті сюжетах чітко видно, що мілі-
ція ніяким чином не втрутилась у конфлікт233. 

Загалом протягом 2014 року за даними дослідження «Барометр свободи 

232 http://umdpl.info/2014/08/v-odesi-pid-chas-rozhonu-protestu-proty-kontsertu-ani-lorak-militsiya-pobyla-
kyjkamy-mistsevoho-zhurnalista/
233 http://www.telekritika.ua/profesija/2014-08-15/97052
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слова», що проводиться Інститутом масової інформації, в Україні було зафіксо-
вано 7 убивств журналістів, 286 випадків побиття та нападів на журналістів, 148 
випадки перешкоджання законній професійній діяльності журналістів234. 

Часто працівники міліції нарікають, що представників преси буває склад-
но відрізнити від учасників протесту. Дійсно, з розвитком технологій кожна лю-
дина, яка так чи інакщи висвітлює суспільні події, є певною мірою журналістом, 
при цьому не маючи редакційного посвідчення чи іншого знаку розрізнення. Од-
нак правоохоронці мають усвідомлювати, що застосування сили проти особи, 
яка не чинить правопорушення, а лише фіксує на фото чи відео події, що від-
буваються під час мирного зібрання, у будь-якому разі є протизаконним. Згідно 
з Керівними принципами ОБСЄ щодо свободи мирних зібрань, правоохоронці 
повинні розрізняти учасників зібрання та сторонніх осіб (перехожих чи незалеж-
них спостерігачів), забезпечуючи їхню безпеку і під час конфліктних ситуацій, що 
виникають на зібранні.

Бездіяльність працівників міліції під час сутичок, що виникають 
між опозиційними сторонами в ході мирних зібрань та надання 
переваги одному з контрзібрань

В умовах кризи в країні та зростаючого рівня радикалізації протестів, 
проведення одночасних зібрань активістами з кардинально різними поглядами 
стали надзвичайно небезпечними та з високою долею ймовірності призводили 
до силового протистояння. Ключову роль в забезпеченні безпеки і недопущення 
конфліктів під час таких зібрань повинні забезпечувати правоохоронці, однак 
вони, на жаль, часто не справляються з цією задачею.

Право на мирні зібрання передбачає забезпечення рівних можливостей 
для всіх категорій і груп громадян висловлювати свою думку в ненасильницький 
спосіб. Згідно з позицією Європейського суду з прав людини, будь-яка демон-
страція може дратувати чи ображати тих, хто виступає проти ідей чи вимог, на 
підтримку яких вона проводиться. Тим не менш в учасників демонстрації має 
бути можливість проводити її без побоювання, що до них може бути застосоване 
фізичне насильство з боку супротивників, оскільки такі побоювання можуть за-
вадити людям, які розділяють певні ідеї, відкрито висловлювати свою думку. В 
демократичному суспільстві право на контрдемонстрацію не може обмежувати 
право на демонстрацію, а отже, забезпечення свободи проведення мирних зі-

234 http://imi.org.ua/barametr/47236-barometr-svobodi-slova-za-gruden-2014-roku.html
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брань не може зводитись лише до обов’язку держави утримуватися від втру-
чання. Часом забезпечення свободи мирних зібрань потребує здійснення пози-
тивних дій, при необхідності навіть у сфері відносин між фізичними особами235. 
Відповідно правоохоронні органи мають зобов’язання організувати свою роботу 
таким чином, щоб під час мирних зібрань, які проводяться одночасно й учасники 
яких мають різні ідеологічні погляди, не виникало конфліктних ситуацій і була 
забезпечена безпека всіх учасників мирних зібрань.

Найбільш показовим прикладом злочинної бездіяльності правоохоронців 
та, очевидно, віддання переваги певній стороні конфлікту, стали трагічні події в 
Одесі 2 травня 2014 року. 

На 2 травня було заплановане проведення футбольного матчу «Чорномо-
рець» (Одеса) — «Металіст» (Харків). Вболівальники цих команд мають дружні 
стосунки, та спільно с активістами Євромайдану Одеси вони оголосили про про-
ведення вдень 2 травня «Маршу єдності України» в центральній частині міста. 
В той же час активісти «Антимайдану», які розташовувались на площі Кулькове 
поле, мали намір не допустити проведення маршу. Згодом по шляху слідування 
маршу постійно виникали сутички між учасниками ворогуючих протестів. При 
цьому в бійках в хід йшли як підручні засоби (палиці, петарди, каміння, тротуарна 
плитка), так і вогнепальна і травматична зброя. Жахливим завершенням цього 
конфлікту стала пожежа в Будинку профспілок, внаслідок якої загинули десятки 
людей. Внаслідок протистоянь загинуло 48 осіб, понад 200 було поранено236.

Керівництву правоохоронних органів було заздалегідь добре відомо про 
заплановані заходи і можливі конфлікти. Зокрема в приміщенні обласної про-
куратури було проведено нараду за участі керівників усіх силових структур регі-
ону, на якій очевидно обговорювалась можлива небезпечна ситуація. Однак за 
матеріалами, зібраними з відкритих джерел незалежними експертами та журна-
лістами237, правоохоронцями було здійснено цілий ряд порушень, які, зрештою, 
призвели до таких страшних наслідків.

1. Сформований резерв сил і засобів для охорони громадського порядку в 
місті був розподілений досить нелогічно і за результатом більшість пра-

235 Case of Plattform «Ärzte für das Leben» (Doctors for the Right to Life) v. Austria, no 10126/82, 25 May 1988
236 http://www.pravda.com.ua/articles/2014/06/26/7030205/
237 http://umdpl.info/2014/08/hruppa-nezavysymyih-rassledovatelej-trahedyy-2-maya-v-odesse-obnarodovala-
pervyie-vyivodyi-vydeo/
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воохоронців так і не була задіяна в припиненні масових безладів. Так на 
забезпечення порядку на стадіоні “Чорноморець” було відправлено най-
більшу кількість — 700 міліціонерів, на забезпечення порядку на Кули-
ковому полі — декілька десятків, на супроводження маршу — близько 
100 працівників. 

2. Екіпірування тих працівників міліції, які брали участь в припиненні сути-
чок, було явно неадекватне ситуації та не відповідало вимогами, необхід-
ним для забезпечення безпеки навіть самих працівників міліції.

3. В багатьох випадках міліція не виконувала своїх обовязків, зокрема не 
намагалась припинити бійки і протистояння, а спостерігала за подіями 
зі сторони.

4. Керівництво ГУМВС Одеси фактично самоусунулось від своїх обов’язків. 
Таким чином наказ про введення оперативного плану “Волна” (яким вво-
диться спеціальний режим для припинення масових заворушень) був під-
писаний, але не був зареєстрований і реалізований.
Факти бездіяльності міліції та невведення плану “Волна” згодом були під-
тверджені висновками Моніторингової місії Управління Верховного комі-
сару ООН з прав людини від 15 червня 2014.

5. Існують фото і відео підтвердження того, що певні працівники міліції не 
лише віддавали перевагу представникам “Антимайдану”, а й навіть мали 
такі сами пов’язки з червоного скотча, які мали активісти на Куликово-
му полі. Однак підтвердження змови між протестувальниками і керів-
ництвом міліції знайти не вдалось. Тим не менш експерти запевняють, 
що відсутність змови з керівництвом не означає, що не було змови між 
антимайданівцями та окремими підрозділами та групам правоохоронців.

Однак варто зазначити, що багато працівників міліції сумлінно викону-
вали свою роботу і намагались по міри сил захистити життя та здоров’я людей. 
За офіційним даними було потранено чи травмовано 14 військовослужбовців 
внутрішніх військ та 49 працівників міліції. Однак за неофіційними даними по-
ранених серед правоохоронців було набагото більше, адже багато працівників 
були привезені з інших районів області, відповідно вони не ставали на облік в 
лікувальних закладах, а лише отримували першу медичну допомогу на місці.

На жаль, ефективного розслідування трагічних подій в Одесі та встанов-
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лення винних в загибелі людей довелось чекати надто довго. Лише через більш 
ніж півроку справи були передані до суду та розпочались слухання.

Загальною причиною багатьох порушень та зловживань з боку правоохо-
ронців під час охорони громадського порядку на мирних зібраннях є те, підходи 
до навчання співробітників специфіці такої роботи та основам прав людини не 
змінились не тільки з часу Євромайдану, а й за весь час існування незалежної 
України. Варто усвідомити, що бездіяльність міліції під час сутичок на мирних 
зібраннях несе загрозу не лише демократії та правам людини, а й життю та 
здоров’ю великої кількості людей.

Рекомендації

1. 1. Запровадити єдину систему індивідуальних ідентифікаційних знаків з 
унікальним номером та прізвищем (жетони, нашивки тощо) для усіх пра-
цівників правоохоронних органів. Для цього необхідно створити єдину 
базу даних унікальних ідентифікаційних номерів працівників міліції по 
всій країні, видавати номери працівникові один раз і на всю службу, ду-
блювати номери на усіх видах форми і спецзасобів (це, до прикладу, може 
бути одна і та сама нашивка на липучці, що переклеєються на різні види 
форми чи навіть на шоломи) та в посвідченні, заборонити міліціонерам 
перешкоджати фотографуванню чи фільмуванню номерів, забезпечити, 
щоб міліціонери не знімали ці номери під час служби і закріпити відпо-
відні положення в законі.

2. 2. Спеціальним нормативним актом МВС України зобов’язати працівни-
ків міліції, в тому числі й керівників, при виконанні завдань з охорони 
громадського порядку під час проведення мирних зібрань, перебувати 
виключно у форменому одязі.

3. 3. Привести у відповідність до Конституції України положення Статуту 
патрульно-постової служби міліції України, затвердженого наказом МВС 
№404 від 28.07.1994 року, в частині забезпечення громадської безпеки 
під час проведення масових заходів (Розділ XV Охорона громадського 
порядку і безпеки при проведенні масових заходів).

4. 4. Скасувати «Методичні рекомендації щодо дій органів внутрішніх справ 
під час підготовки та проведення масових заходів» (№ 8713/Пп від 
02.06.2011), у яких підрозділам міліції пропонується звертатися до міс-
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цевих органів виконавчої влади з клопотанням щодо звернення до суду з 
позовом про заборону мирних зборів. Таким чином відмовитися від прак-
тики повідомлення органів місцевого самоврядування про неможливість 
забезпечення правопорядку на місці проведення мирного зібрання

5. 5. За участю представників громадських організацій розробити й затвер-
дити нові прогресивні методичні рекомендації, обравши за основу між-
народні стандарти, в першу чергу Керівні принципи щодо свободи мирних 
зібрань ОБСЄ та відповідні рішеннях ЄСПЛ.

6. 6. У системі службової підготовки персоналу органів внутрішніх справ 
окремим питанням передбачити вивчення норм міжнародного та вітчиз-
няного права щодо свободи мирних зібрань, у тому числі підстав, поряд-
ку і умов застосування правоохоронцями спеціальних засобів і фізичної 
сили. Залучити до участі в такій просвітницькій роботі експертів міжна-
родних та правозахисних організацій.

7. 7. Забезпечити проведення ефективних розслідувань по кожному випад-
ку незаконного затримання та надмірного застосування сили до учасни-
ків мирних зібрань з боку правоохоронців. Запровадити ведення окремої 
статистики щодо таких порушень.

Марина Цапок, Асоціація УМДПЛ

Дотримання права власності 
в діяльності ОВС у 2014 році

1. Вступ. Міжнародні та національні стандарти в 
сфері дотримання права власності

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин влас-
ності належить Загальна декларація прав людини (1948) та Європейська кон-
венція про захист прав людини і основоположних свобод (1950), учасниками 
яких є практично всі європейські держави, зокрема й Україна. 

Стаття 17 Загальної декларації прав людини проголошує право приватної 
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власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює 
певний перелік найбільш важливих для людини суб’єктивних прав. Складовою 
цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. 

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено: «Кожна фі-
зична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може 
бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, пе-
редбачених законом або загальними принципами міжнародного права. Попередні 
положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі за-
кони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням 
майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків 
чи інших зборів або штрафів»238.

Відповідно до практики Європейського суду ця стаття включає три окремі 
правила (принципи):

 � закріплює право безперешкодного користування своїм майном (власністю);
 � регулює умови позбавлення власності;
 � визнає право держави здійснювати контроль за використанням власнос-

ті відповідно до загальних інтересів. 

Практика Суду свідчить, що право власності має два компоненти:

 � процесуальний, який встановлює процесуальні гарантії проти втручання 
у мирне володіння;

 � матеріальний, який надає захист проти свавільних дій держави або по-
кладання на особу надмірного тягаря. 

Саме в такому поєднанні процесуальних та матеріальних засад повинен 
розумітися справедливий баланс між громадськими інтересами та вимогами за-
хисту права власності. Показовим з цього приводу є рішення Європейського суду 
з прав людини у справі Спорронг і Льонрот проти Швеції від 23.09.1982 р.239.

Позбавлення володіння становить найсерйозніше обмеження права 

238 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Протокол до Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_535
239 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Рішення Європейського суду з прав людини. 
Справа «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_098
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власності і вимагає, аби таке позбавлення відбувалося в громадських інтересах. 
Відповідно до стандарту, розробленого в практиці Суду, для встановлення від-
повідності певного урядового заходу вимогам цього принципу слід дослідити 
три критерії: 

 � чи переслідувало позбавлення власності «громадський інтерес»; 
 � чи був захід пропорційним переслідуваним цілям; 
 � чи був такий захід правомірним. 

Втручання у право на мирне володіння майном стосується трьох найваж-
ливіших суверенних повноважень держави: 

 � права вилучати власність у громадських інтересах;
 � права регулювати використання власності;
 � права встановлювати систему оподаткування.

Із змісту ст. 1 Конвенції випливає, що кожному гарантовано право на по-
вагу до свого майна та передбачено певні гарантії прав приватних осіб у випад-
ку втручання держави в їхні права.

Слід зазначити, що частково майнових прав стосується і ст. 6 Конвенції, 
яка встановлює гарантії судового захисту, а також ст. 13, яка забезпечує можли-
вість ефективного правового захисту порушених прав.

Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, держава зобов’язана 
належним чином організовувати суспільні відносини власності, щоб суб’єктивне 
право власності було ефективним. Стосовно методів та засобів того, як це зро-
бити, держава володіє певним розсудом і значними повноваженнями. Водночас 
правове регулювання повинно підкорятися базовим міжнародним стандартам, 
які сформульовані Європейським судом з прав людини. Ці стандарти складають-
ся із трьох основоположних принципів права: 

 � верховенства права;
 � балансу публічних і приватних інтересів; 
 � судового контролю.

Згідно з принципом верховенства права регулювання відносин власнос-
ті ґрунтується на будь-яких джерелах права, які містять загальні або конкретні 
правові приписи (принципи права, положення закону або правило, сформульоване 
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судовим прецедентом), а з точки зору змісту та якості повинно відповідати вимо-
гам доступності і передбачуваності, правової визначеності встановлюваних пра-
вил, враховуючи загальне правило неприпустимості використання зворотної сили 
закону, а також відповідати вимозі ефективності гарантованих суб’єктивних прав.

Враховуючи те, що за сучасних умов держава дедалі активніше втруча-
ється в приватні відносини задля забезпечення суспільних, публічних цілей, між-
народно-правове регулювання встановлює межі та умови введення обмежуючих 
заходів. З точки зору відповідності цілей та результатів правове регулювання 
відносин власності повинно задовольняти вимогу балансу публічних і приват-
них інтересів. Така вимога вказує на межі втручання в приватні відносини, які 
випливають із взаємозв’язку держави і громадянського суспільства: держава 
може обмежувати право власності в публічних інтересах, але при цьому публічні 
інтереси, по-перше, не повинні пригнічувати, нівелювати інтереси приватних осіб, 
по-друге, на приватну особу не повинен покладатися тягар у результаті обме-
ження права власності.

Матеріально-правове регулювання відносин власності неможливе без 
належного забезпечення національними судовими органами реалізації проце-
суальних гарантій судового контролю, до якого належить реалізація процесу-
альних гарантій з метою захисту прав власності. Міжнародним судовим органам 
належить основна роль щодо захисту прав власників, у конкретизації міжна-
родно-правових норм про захист права власності, особливо це виявляється в 
діяльності Європейського суду з прав людини. 

Так, у рішеннях цього суду розкрито зміст фундаментальних принципів, 
закладених в основу Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод, що дало змогу сформувати базові міжнародні стандарти захисту права 
власності, які можуть бути закладені в основу національних норм240.

Норми національного законодавства також містять низку положень щодо 
захисту права власності, зокрема, положення статті 41 Конституції України241  
гарантують:

 � кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю влас-

240 Юридичний журнал. Міжнародно-правові механізми захисту права власності: практика Європейського 
суду з прав людини. http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3060
241 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Конституція України. http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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ністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності;
 � ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право при-

ватної власності є непорушним;
 � примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути за-

стосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі 
і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного 
відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об’єктів з на-
ступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах 
воєнного чи надзвичайного стану;

 � конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у 
випадках, обсязі та порядку, встановлених законом. 

Правове визначення власності в нашій державі дається Цивільним ко-
дексом України242. Згідно зі ст. 316 Кодексу, правом власності визнається право 
особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, 
незалежно від волі інших осіб. Власник володіє, користується, розпоряджається 
своїм майном на власний розсуд. Ані держава, ані хто інший не повинні втруча-
тись у здійснення власником права власності. Право власності є непорушним. 

Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права, або обмеже-
ний у його здійснені, крім як у випадках і в порядку, встановлених законом (статті 
319, 321 Цивільного кодексу України). 

Відповідно до статті 386 Цивільного кодексу, держава повинна забез-
печувати рівний захист прав виключно усіх суб’єктів права власності. Кожна лю-
дина, права власності якої порушені, має право на відшкодування завданої їй 
майнової та моральної шкоди.

Відшкодування шкоди, у тому числі майнової, завданої органами держав-
ної влади та їх посадовими особами при здійсненні владних повноважень перед-
бачене статтею 56 Конституції України та статтями 1173 — 1176 Цивільного 
кодексу.

Частиною 1 ст. 1177 Цивільного кодексу держава навіть взяла на себе 
обов’язок відшкодування майнової шкоди фізичним особам внаслідок злочину, 
якщо не встановлено особу, що вчинила злочин, або якщо вона є неплатоспро-

242 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Цивільний кодекс України. http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/435-15
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можною. Проте ч. 2 цієї статті визначено, що умови та порядок такого відшко-
дування встановлюються окремим законом. Оскільки закону, який би встанов-
лював умови та порядок відшкодування, станом на сьогоднішній день не існує, 
взятий на себе зазначений обов’язок держава не виконує.

За змістом статті 3 Конституції України, держава відповідає перед люди-
ною за свою діяльність. Забезпечення права власності громадян наряду з забез-
печенням інших прав і свобод є головним обов’язком держави. 

Цей обов’язок держави згідно зі статтями 1, 2, 10 Закону України «Про 
міліцію»243 покладено саме на міліцію, одним з основних завдань якої є захист 
власності від злочинних посягань.

2. Загальна ситуація з дотриманням права власності 
в діяльності ОВС України

Як зазначено вище, міліція має забезпечити захист права власності сус-
пільства від злочинних посягань. Тобто вчиняти «корисні» дії. Одночасно вона 
зобов’язана утримуватися від порушень права власності, нанесення шкоди цьому 
праву. Тому традиційно, як і у попередніх звітах, оцінка стану дотримання права 
власності в діяльності ОВС у 2014 році має відбуватися за двома напрямками:

 � рівень захисту співробітниками ОВС власності фізичних та юридичних 
осіб від злочинних посягань (оцінка ефективності діяльності ОВС з вико-
нання покладених на них обов’язків згідно зі статтями 1, 2 Закону України 
«Про міліцію»);

 � рівень протиправного втручання співробітників ОВС у володіння, корис-
тування та розпорядження фізичними та юридичними особами належною 
їм власністю.

Очевидно, що даючи оцінку дотриманню права власності в діяльності мі-
ліції за звітний період, треба враховувати ті потрясіння, з якими зіткнулося наше 
суспільство у 2014 році — події Євромайдану, окупацію Криму, масові завору-
шення в Одесі 02.05.2014 р., події на Сході України тощо.

Навіть не вдаючись до поглибленого аналізу, опираючись на певні спо-

243 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Закон України «Про міліцію». 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/565-12
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стереження, можна констатувати відсутність будь-якого покращення стану за-
безпечення та дотримання права власності в діяльності ОВС у порівнянні з по-
передніми роками. А екстремальні події, які відбувалися протягом 2014 року, 
досить наглядно довели антинародну суть існуючої правоохоронної системи. 
Вони продемонстрували, що нинішня правоохоронна система не може задо-
вольняти запити суспільства, у тому числі забезпечувати право власності його 
членів. 

Під час подій Євромайдану правоохоронці разом з «тітушками» знищували 
транспорт та інше майно громадян, доводячи своє злиття з криміналітетом. Велика 
кількість джерел свідчить, що міліція виявилася неспроможною захистити власність 
громадян під час масових заворушень в Одесі, які відбулися 2 травня 2014 року. 

Сьогодні в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України, 
як на непідконтрольній Україні території, так і на підконтрольній, відбуваються 
масові грабежі, розбої, вимагання. Проте належного реагування на ці злочини 
проти власності з боку міліції не відбувається. Більше того, працівники силових 
органів досить часто самі вчиняють такі злочини.

Рівень корумпованості і правоохоронній системі є досить високим і зни-
ження його із зміною влади не спостерігається. Перевищення співробітниками 
міліції службових повноважень та використання посади для реалізації власних 
бізнес-проектів є нормою повсякденної діяльності. 

Діяльність правоохоронців стає ще менш прозорою для керівництва і сус-
пільства, посилюються маніпуляції відомчих прес-служб.

Пріоритетними в функціонуванні існуючої правоохоронної системи зали-
шається захист лише багатих прошарків суспільства, в той же час замість бо-
ротьби з економічною злочинністю спостерігається посилення тиску на бізнес. 

Як і раніше, надається перевага формальним показникам у роботі. Оцін-
ка роботи правоохоронців за статистично-кількісною системою призводить до 
фальсифікацій, стимулює незаконні методи роботи. 

3. Стан захисту права власності  
від злочинних посягань

Для порівняльного аналізу динаміки боротьби з кримінальними право-
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порушеннями проти власності буде використано Єдиний звіт про кримінальні 
правопорушення по державі за січень — грудень 2014 року244.

Ми не можемо розраховувати на те, що використання даних цього звіту 
дасть нам об’єктивну картину щодо захисту права власності від злочинних по-
сягань в діяльності ОВС, оскільки, як зазначалося вище, статистично-кількісна 
система має елементи фальсифікацій. Однак, вираховуючи певні співвідношен-
ня, можемо отримати уявлення про певні тенденції.

В таблицю внесемо вибірку кількості облікованих кримінальних право-
порушень проти власності по категоріях та вирахуємо питому вагу кожної з ка-
тегорій правопорушень проти власності у загальній структурі злочинності та у 
структурі злочинності проти власності. 

Оскільки вручення повідомлення про підозру свідчить про те, що особа, 
яка вчинила злочин, встановлена, то, відповідно, в таблицю внесемо дані щодо 
кількості облікованих правопорушень, у яких особам вручено повідомлення про 
підозру. Вирахуємо також співвідношення кількості кримінальних правопору-
шень, у яких особам вручено повідомлення про підозру, до кількості облікованих 
правопорушень цієї категорії.

В таблицю внесено також дані щодо кількості правопорушень, за якими 
кримінальні провадження з обвинувальним актом направлені до суду, із зазна-
ченням питомої ваги таких правопорушень у кількості облікованих правопору-
шень цієї категорії.

Таблиця 1 (Стан боротьби з кримінальними правопорушеннями проти власнос-
ті за 12 місяців 2014 року)

Види криміналь-
них правопору-
шень/ 
критерії оцінки

обліковано 
всього

Кримінальні 
правопорушення, 
у яких особам 
вручено пові-
домлення про 
підозру

Кримінальні 
правопорушен-
ня, за якими 
провадження з 
обвинувальним 
актом направле-
ні до суду

244 Генеральна прокуратура України. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за січень – 
грудень 2014 року. www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=189273
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Всього кримі-
нальних право-
порушень

529 139

199 263
(38% від кількості 
виявлених право-
порушень)

173 311
(33% від кількості 
виявлених право-
порушень)

Кримінальних 
правопорушень 
проти власності

311 342
(59% від за-
гальної кількості 
правопорушень)

97 202
(31% від кількості 
виявлених право-
порушень проти 
власності)

87 299
(28% від кількості 
виявлених право-
порушень проти 
власності)

Крадіжки

226 833
(73% від за-
гальної кількості 
правопорушень 
проти власності)

70 519
(31% від кіль-
кості виявлених 
крадіжок)

64 624
(28,5% від кіль-
кості виявлених 
крадіжок)

Грабежі

20 541
(6,7% від за-
гальної кількості 
правопорушень 
проти власності)

7 638
(37% від кіль-
кості виявлених 
грабежів)

6 768
(33% від кіль-
кості виявлених 
грабежів)

Розбої

3 895
(1,25% від за-
гальної кількості 
правопорушень 
проти власності)

1812
(46,5% від кіль-
кості виявлених 
розбоїв)

1410
(36% від кількості 
виявлених роз-
боїв)

Вимагання

640
(0,2% від за-
гальної кількості 
правопорушень 
проти власності)

260
(41% від кількості 
виявлених ви-
магань)

204
(32% від кількості 
виявлених ви-
магань)

Шахрайство

41963
(13,5% від за-
гальної кількості 
правопорушень 
проти власності)

10599
(25% від кіль-
кості виявлених 
шахрайств)

8775
(21% від кіль-
кості виявлених 
шахрайств)

Використовуючи Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по дер-
жаві за січень — грудень 2013 року, аналогічні дані також внесемо в таблицю. 

Таблиця 2 (Стан боротьби з кримінальними правопорушеннями проти власнос-
ті за 12 місяців 2013 року)
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Види криміналь-
них правопору-
шень / критерії 
оцінки

обліковано 
всього

Кримінальні 
правопорушення, 
у яких особам 
вручено пові-
домлення про 
підозру

Кримінальні 
правопорушен-
ня, за якими 
провадження з 
обвинувальним 
направлені до 
суду

Всього кримі-
нальних право-
порушень

563 560

223 561
(39,7% від кіль-
кості виявлених 
правопорушень)

205 751
(36,5% від кіль-
кості виявлених 
правопорушень)

Кримінальних 
правопорушень 
проти власності

334 821
(59,4% від за-
гальної кількості 
правопорушень)

105 876
(31,6% від кіль-
кості виявлених 
правопорушень 
проти власності)

99 437
(32,7% від кіль-
кості виявлених 
правопорушень 
проти власності)

Крадіжки

242 679
(73% від за-
гальної кількості 
правопорушень 
проти власності)

72 954
(30% від кіль-
кості виявлених 
крадіжок)

70 468
(28,5% від кіль-
кості виявлених 
крадіжок)

Грабежі

22 695
(6,8% від за-
гальної кількості 
правопорушень 
проти власності)

9 313
(41% від кіль-
кості виявлених 
грабежів)

8 704
(38,9% від кіль-
кості виявлених 
грабежів)

Розбої

2 856
(0,85% від за-
гальної кількості 
правопорушень 
проти власності)

1 971
 (69% від кіль-
кості виявлених 
розбоїв)

1 723
(60,8% від кіль-
кості виявлених 
розбоїв)

Вимагання

733
(0,2% від за-
гальної кількості 
правопорушень 
проти власності)

310
(42,3% від кіль-
кості виявлених 
вимагань)

311
(42,3% від кіль-
кості виявлених 
вимагань)

Шахрайство

47 142
(14% від за-
гальної кількості 
правопорушень 
проти власності)

12 645
(26,8% від кіль-
кості виявлених
 шахрайств)

11 310
(24% від кіль-
кості виявлених 
шахрайств)

Для порівняльного аналізу діяльності правоохоронних органів у сфері бо-
ротьби з кримінальними правопорушеннями проти власності дані таблиць № 1 
(за 2014 р.) та № 2 (за 2013 р.) зведемо в одну таблицю.
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Таблиця 3 (Порівняння статистичних даних у сфері боротьби з кримінальними 
правопорушеннями проти власності за 2014 та за 2013 роки)

Види криміналь-
них правопору-
шень/критерії 
оцінки

обліковано всього 
(відсоток від 
загальної кількості 
виявлених правопо-
рушень) 
2014 р./2013 р.

Кримінальні 
правопорушення, 
у яких особам 
вручено повідо-
млення про під-
озру (відсоток від 
кількості виявлених 
правопорушень 
даної категорії) 
2014 р./2013 р.

Кримінальні 
правопорушення, 
за якими прова-
дження з обви-
нувальним актом 
направлені до 
суду (відсоток від 
кількості виявлених 
правопорушень 
даної категорії) 
2014 р./2013 р.

Всього виявлено 
кримінальних 
правопорушень

529 139/563 560 
у 2014 році на 34 
421 кримінальне 
правопорушення 
(на 6,1%) обліко-
вано менше, ніж у 
2013 році

199 263/223 561 
(38%/39,7%)

173 311/205 751 
(33%/36, 5%) 

Кримінальних 
правопорушень 
проти власності

311 342/334 821 
(59%/59, 4%)

97 202/105 876 
(31%/32%)

87 299/99 437 
(28%/32,7%) 

Крадіжки 226 833/242 679 
(73%/73%) 

70 519/72 954 
(31%/30%)

64 624/70 468 
(28,5%/28,5%)

Грабежі 20 541/22 695 
(6,7%/6,8%)

7 638/9 313 
(37%/41%)

6 768/8 704 
(33%/38,9%)

Розбої 3 895/2 856 
(1,25%/0,85%)

1 812/1 971 
(46,5%/69%)

1 410/1 723 
(36%/60,8%)

Вимагання 640/733 
(0,2%/0,2%)

260/310 
(41%/42,3%) 

204/311 
(32%/42,3%)

Шахрайство 41 963/47 142 
(13,5%/14%)

10 599/12 645 
(25%/27%)

8 775/11 310 
(21%/24%)

Перш за все треба звернути увагу на те, що у 2014 році на 34 421 кри-
мінальне правопорушення (на 6,1%) обліковано менше, ніж у 2013 році. У 2013 
році їх було обліковано 563 560, а в 2014 році — 529 139. В той же час наведе-
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ні в таблицях дані свідчать, що це зменшення відбулося переважно за рахунок 
зменшення на 23 479 (на 7%) облікованих кримінальних правопорушень саме 
проти власності. У 2013 році кримінальних правопорушень проти власності було 
обліковано 334 821, у 2014 році — лише 311 342. 

Оскільки в реальному житті у 2014 році зменшення злочинних посягань 
на власність ми не спостерігали, то така тенденція видається досить дивною та, 
очевидно, потребує окремого дослідження.

Показники, наведені у таблицях, свідчать, що злочинні посягання проти 
власності залишаються найбільш поширеними в Україні. Незважаючи на суттєве 
зниження кількості, їх питома вага у загальній структурі злочинності залишаєть-
ся майже незмінною (у 2014 році — 59%, у 2013 році — 59, 4%). 

Найбільш поширеним видом злочинних посягань проти власності зали-
шаються крадіжки. У 2014 році злочинів цієї категорії було обліковано на 15 
846 (на 6,5%) менше, ніж у 2013 році. У 2013 році їх було обліковано 242 679, а 
в 2014 році — 226 833. Проте незважаючи на таке суттєве зменшення, питома 
вага цієї категорії злочинів у структурі злочинності проти власності залишається 
незмінною. У 2013 році вона складала 73%, у 2014 році — також 73%.

З 311 342 кримінальних правопорушень проти власності, які були зареє-
стровані у 2014 році, лише по 97 202 (31% від загальної кількості облікованих) 
були вручені повідомлення про підозру особам, які їх вчинили. Тобто, 214 140 
(69% від кількості облікованих) злочинів проти власності залишилось нерозкри-
тими, права потерпілих осіб не поновлено. У 2013 році залишалося нерозкрити-
ми 68% кримінальних правопорушень цієї категорії.

Що стосується крадіжок — найбільш поширеного виду злочинних пося-
гань проти власності, — то у 2014 році з 226 833 облікованих лише по 70 519 
(31 % від загальної кількості) були вручені повідомлення про підозру особам, які 
їх вчинили. 156 314 крадіжок (69%) залишилися нерозкритими. У 2013 році не-
розкритими залишалося 70% облікованих крадіжок.

Поновлення права власності осіб, потерпілих від шахрайства, традиційно 
на самому низькому рівні. З 41 963 кримінальних правопорушень цієї катего-
рії, облікованих у 2014 році, повідомлення про підозру особам, які їх вчинили, 
вручено по 10 599 злочинах, що складає лише 25% від загальної кількості об-
лікованих. Тобто, права осіб, потерпілих від шахрайства, не поновлюються у 75% 
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випадків. У 2013 році цей показник складав 73%. 

Вищенаведені аргументи не дають підстав визнати, що міліція задовільно 
виконує одне з основних покладених на неї завдань — захист власності від зло-
чинних посягань. Такий стан справ надає злочинцям реальну змогу продовжува-
ти свою протиправну діяльність. 

Одночасно, враховуючи той фактор, що правоохоронцями нерозкритим 
злочинам минулих років увага майже не приділяється, треба визнати, що загаль-
на кількість громадян, позбавлених власності протиправним шляхом, щорічно 
збільшується. Крім того, слід враховувати і латентну злочинність, коли особи, 
потерпілі від злочинів, не зверталися до правоохоронних органів, не вірячи в 
доцільність такого звернення, а також злочинність, приховану від обліку праців-
никами міліції.

Нездатність правоохоронних органів протистояти злочинним посяганням 
на власність, особливо в екстремальних умовах, досить наглядно проявилася в 
зоні проведення антитерористичної операції на Сході України, про що свідчать 
нижче наведені деякі витяги з численних публікацій ЗМІ:

«Террористы «Донецкой республики» разграбили магазин «Метро», 
который находится в районе аэропорта в Донецке. Террористы и мародеры 
выносили товары из супермаркета целый день. Милиция не вмешивалась… 
«Кадыровцы» и донские казаки с награбленным движутся из Донецка в сторону 
российской границы»245.

«Террористы самопровозглашенной «Донецкой народной республики» 
заставляют людей отдавать частную собственность, мотивируя свои тре-
бования необходимостью национализировать имущество. Об этом сообщил 
сотрудник завода «Спецтехстекло А», в Константиновке Донецкой области. 
По его словам, 20 мая на завод пришли люди в балаклавах с автоматами и 
сказали, что предприятие надо национализировать. Также поставили перед 
фактом, что на нужды ДНР деньги нужны срочно, поэтому они вывезут обору-
дование и ценные вещи, чтобы их продать. По его словам, боевики ДНР посети-
ли с подобными визитами уже не одно предприятие Константиновки. «Народ 
напуган, не знает, что делать, к кому обращаться за помощью. Боятся и за 

245 Сайт «iPress.ua». Голодные боевики «ДНР» ограбили супермаркет в Донецке. http://ipress.ua/ru/news/
golodnie_boevyky_dnr_ograbyly_supermarket_v_donetske_67046.html
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себя, и за семьи… Вооруженные террористы занимаются кражами и мародер-
ством на территории юго-восточных регионов Украины. 22 мая в Мариуполе 
Донецкой области вооруженные автоматами мужчины ограбили три банка в 
центре города и похитили 50 тыс. грн.»246.

«В Луганске вооруженные террористы ограбили супермаркет «Эпицентр» 
на улице Возрождения. Кроме того, боевики «Луганской народной республики» 
ограбили дом заместителя мэра города. По словам очевидцев, болотовцы по-
явились в магазине за несколько минут до закрытия. Сотрудники не хотели их 
впускать. В ответ «визитеры» пригрозили расстрелять витрины... Боевики ЛНР 
увезли несколько генераторов, палатки, лопаты и походное снаряжение… Кроме 
того, 13 июля вооруженные боевики ЛНР приехали домой к заместителю город-
ского головы Луганска Зазе Зухбая. Цель своего визита боевики сформулировали 
так: «Пришло время делиться». Самого заммэра в этот момент дома не было. 
Охранников Зухбаи положили лицом в пол, от супруги потребовали выдать все 
имеющиеся в доме ценные вещи. Получив ценности, боевики удалились»247.

«Террористы продолжают грабежи в захваченных городах. В Енакиево 
они вывезли из магазина «Фокстрот» всю бытовую технику стоимостью около 
4 млн. грн. А на центральном рынке Горловки бандформирования террористов 
грабят местных предпринимателей»248.

«В Горловке Донецкой области террористы ворвались в торговый центр 
и вынесли из него продукты питания и спиртные напитки на 2 млн. грн. В контр-
олируемой террористами Горловке прекращают работу магазины и рынки»249.

«Трое в масках, вооруженные автоматом и пистолетами, совершили 
разбойное нападение на ювелирный магазин «Карат», расположенный в городе 
Красный Луч по улице Ленина… Вооруженные люди разбили витрины и забрали 
золотые ювелирные изделия»250.

246 Сайт «iPress.ua». Террористы «Донецкой народной республики» отбирают личное имущество людей 
для национализации. http://ipress.ua/ru/news/terrorysti_donetskoy_narodnoy_respublyky_otbyrayut_lychnoe_
ymushchestvo_lyudey_dlya_natsyonalyzatsyy_65851.html
247 «Независимое Бюро Новостей» Боевики ЛНР ограбили супермаркет «Эпицентр» и дом заммэра Луганс-
ка. http://nbnews.com.ua/ru/news/127333/
248 Інтернет-видання «depo.ua». Боевики в Енакиево ограбили супермаркет техники на 4 млн. грн. http://
www.depo.ua/rus/criminal/boeviki-v-enakievo-ograbili-supermarket-tehniki-na-4-mln-25082014142000
249 Інтернет-видання «depo.ua». Жаждущие напиться террористы ограбили ТЦ в Горловке на 2 млн. грн. 
http://www.depo.ua/rus/criminal/zhazhdushchie-napitsya-terroristy-ograbili-tts-v-gorlovke-na-31072014132500
250 Інтернет-видання «Обозреватель». На Луганщине люди с автоматами ограбили ювелирный магазин. 
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«В центре Донецка произошло ограбление обменно-валютного пункта, во 
время ограбления была задушена беременная женщина-кассир…, из обменного 
пункта было похищено более 85 тыс. гривен»251.

Ознайомлення з багаточисленними повідомленнями ЗМІ про злочини 
проти власності, особливо на Сході України, свідчить на користь того, що пра-
воохоронні органи нездатні протистояти злочинним посяганням на власність, 
особливо в екстремальних умовах, а офіційна статистика, яка оприлюднена на 
офіційному сайті, «причесана» під показник розкриття злочинів та не відповідає 
реальному стану злочинності.

У багатьох випадках бездіяльність міліції щодо виконання покладених 
на неї обов’язків, у тому числі забезпечення захисту від злочинних посягань на 
власність, намагаються пояснити її деморалізацією на фоні подій Євромайдану. 
Однак таке пояснення хибне, тому що міліція деморалізована задовго до зазна-
чених подій, про що свідчать дослідження попередніх років.

До чинників, що призводять до незадовільного стану захисту права влас-
ності від злочинних посягань, крім наведених вище, як і раніше слід віднести:

 � незадовільна організація охорони громадського порядку та профілакти-
ки злочинів проти власності;

 � неналежне розслідування майнових злочинів;
 � укриття майнових злочинів від обліку шляхом розгляду відомостей від-

повідно до Закону України «Про звернення громадян» замість внесення 
їх до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкриття кримінальних 
проваджень;

 � пряме приховування працівниками міліції відомостей про майнові кримі-
нальні правопорушення шляхом нереєстрації;

 � нереагування співробітників міліції на повідомлення про скоєння майно-
вих злочинів.

 � Незадовільна організація розкриття корисливих злочинів спричинена 
перш за все:

 � відсутністю достатньої уваги з боку держави за виконанням своїх консти-
туційних зобов’язань перед громадянами та відповідної зацікавленості 

http://obozrevatel.com/politics/72156-na-luganschine-vooruzhennyie-bandityi-ograbili-yuvelirnyij-magazin.htm
251 Інтернет-видання «Обозреватель». В Донецке во время ограбления пункта валют задушили беременную 
женщину-кассира. http://obozrevatel.com/crime/42910-v-donetske-vo-vremya-ogrableniya-punkta-valyut-
zadushili-beremennuyu-zhenschinu-kassira.htm
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щодо поновлення порушених прав громадян;
 � неналежною професійною підготовкою працівників слідчих та оператив-

них підрозділів міліції;
 � низькою ефективністю використання технічних засобів при оглядах місць 

подій;
 � неналежним використанням можливостей криміналістичних та інших об-

ліків; 
 � недосконалістю оцінки оперативно-службової діяльності міліції, яка при-

зводить до укриття майнових злочинів від обліку.

4. Протиправне втручання співробітників ОВС 
у володіння, користування та розпорядження 
фізичними та юридичними особами належною  
їм власністю

Як зазначалося вище, у багатьох випадках бездіяльність міліції щодо ви-
конання покладених на неї обов’язків, у тому числі забезпечення захисту від 
злочинних посягань на власність, намагаються пояснити її деморалізацією на 
фоні подій Євромайдану. Проте така «деморалізація» не заважає правоохорон-
цям самим злочинно посягати на власність. У 2014 році, як і в попередні роки, 
порушення права власності в діяльності ОВС мали масовий, системний характер.

Форми та методи протиправного позбавлення громадян власності та 
створення перешкод в користуванні власністю з боку співробітників міліції за-
лишаються досить різноманітними, залежно від посади та належності до під-
розділу. 

Порушення права власності в діяльності ОВС умовно можна поділити на 
дві основних категорії:

 � заволодіння власністю шляхом скоєння злочинів загальнокримінальної 
спрямованості; 

 � заволодіння власністю та створення перешкод у володінні шляхом служ-
бових зловживань.

Заволодіння власністю шляхом скоєння злочинів загальнокриміналь-
ної спрямованості. Цей спосіб позбавлення власності громадян є досить по-
ширеним та надто небезпечним для суспільства. Особливість небезпеки з боку 
міліціонерів-злочинців зумовлена:
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 � наявністю у них табельної зброї, носіння та застосування якої їм офіційно 
дозволено;

 � наявністю у них владних повноважень;
 � їхньою інформованістю щодо стану розкриття скоєних ними злочинів, що 

дає їм можливість уникати відповідальності;
 � відповідною їхньою фізичною підготовкою;
 � наявністю у них навиків оперативно-розшукової діяльності, знань методів 

і способів розкриття злочинів, що також ускладнює доведення їхньої вини.

Зазначені обставини дають підстави вважати, що рівень латентної зло-
чинності співробітників міліції досить високий. Тобто, розкривається лише не-
значна частина злочинів, скоєних міліціонерами, і велика кількість правоохорон-
ців-кримінальників продовжує злочинну діяльність в рядах міліції. 

До категорії загальнокримінальних злочинних дій співробітників ОВС, 
спрямованих на заволодіння власністю, слід перш за все віднести катування з 
метою заволодіння власністю, розбійні напади, грабежі, крадіжки, вимагання, 
шахрайство.

Катування з метою заволодіння власністю. Один з таких злочинів опи-
саний у публікації:

«У Миколаєві затримали міліціонера та його спільника, яких підозрюють 
у побитті та вимаганні грошей в розмірі 4 тисяч гривень за не притягнення 
чоловіка до кримінальної відповідальності… До правоохоронців звернувся грома-
дянин з заявою про те, що працівники управління МВС в Миколаївській області 
вимагають у нього грошові кошти у розмірі 4 000 грн за не притягнення до кри-
мінальної відповідальності… Громадянина госпіталізовано до медичного закладу, 
де підтвердили факт отримання тілесних ушкоджень з боку працівника міліції 
та його співучасника»252.

Розбійні напади, вчинені працівниками міліції з метою заволодіння май-
ном громадян, у 2014 році були притаманні переважно на Сході України, зо-
крема, в зоні проведення антитерористичної операції, про що свідчать численні 
публікації засобів масової інформації, наприклад: 

252 Сайт «banderivets.org.ua». У Миколаєві нелюди-міліціонери побили чоловіка, вимагаючи хабар. 
http://banderivets.org.ua/u-mykolayevi-nelyudy-militsionery-pobyly-cholovika-vymagayuchy-habar.html 
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«Прокуратура Донецкой области завершила расследование касательно 
преступной деятельности 28-летнего милиционера, который вступил в ряды 
боевиков так называемой «ДНР»…Бывший милиционер, вместе с боевиками, успел 
совершить несколько преступлений. Одно из которых — разбойное нападение 
на автосалон, где вместе с другими членами террористической организации ми-
лиционер завладел транспортными средствами и имуществом предприятия на 
сумму свыше 5 миллионов гривен»253.

Але розбійні напади у 2014 році міліціонери вчиняли не лише у зоні АТО, 
а і в столиці нашої держави.

«В Киеве милиционер и трое его сообщников подозреваются в дерзком 
разбое… 25-летний боец батальона патрульной службы особого назначения 
«Золотые ворота» рядовой милиции Попелюх с товарищами был приглашен на 
вечеринку к девушкам. Милиционер и один из его разбойников после того, как 
ворвались в квартиру, стали угрожать пистолетами хозяйке и ее подругам… 
Злоумышленники вынесли с квартиры 19-летней хозяйки, жительницы Печерско-
го района столицы, 3 тысячи гривен и 20 долларов»254.

Грабежі у 2014 році правоохоронці вчиняли як на території, непідконтр-
ольній Україні, так і на підконтрольній.

«Сотрудники правоохранительных органов, ранее работавшие в Горловке, 
а ныне покинувшие захваченный город, сегодня столкнулись с тем, что их иму-
щество подверглось разграблению со стороны уже бывших коллег. Последние 
взламывают замки и занимают квартиру, предварительно вынеся из жилища 
технику и другие вещи… Это делают не ополченцы, а непосредственно бывшие 
правоохранители. Плюют на все — на детей, на женщин… Как отмечается в со-
общении, на данный момент известно о нескольких подобных случаях в разных ра-
йонах города»255.

«Офіцер міліції арештований за грабіж, поєднаний з насильством. Він по-

253 Видання «Сегодня.ua». В Краматорске милиционер вместе с боевиками «ДНР» ограбил фирму на 5 
миллионов. http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-kramatorske-milicioner-vmeste-s-boevikami-dnr-ograbil-
firmu-na-5-millionov-554269.html
254 Інтернет-видання «Обозреватель». В Киеве милиционер ограбил на вечеринке девушек. http://kiyany.
obozrevatel.com/crime/07691-v-kieve-militsioner-ograbil-na-vecherinke-devushek.htm
255 Сайт «ОстроВ». Присягнувшие ДНР милиционеры грабят в Горловке квартиры своих бывших коллег. 
http://www.ostro.org/donetsk/criminal/news/456600/
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грабував дівчину, застосувавши сльозогінний газ… Ввечері 30 січня на вулиці у 
Комінтернівському районі Харкова перехожі затримали і передали правоохорон-
цям чоловіка, який, застосувавши сльозогінний газ, відібрав у дівчини мобільний 
телефон і спробував втекти. Встановлено, що затриманий — капітан міліції та 
працює в одному з райвідділів міста»256.

Крадіжок у 2014 році правоохоронцями вчинено не менше, ніж у попере-
дні роки, про що також свідчать численні публікації ЗМІ.

«Слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове роз-
слідування стосовно правоохоронців, серед яких працівник прокуратури Пе-
черського району, за фактом крадіжки коштовностей з елітного ювелірного 
магазину «Граф» на загальну суму 20 000 доларів США та 1 203 678 євро… Пра-
воохоронці Печерського райуправління міліції разом зі співробітниками район-
ної прокуратури в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом 
продажу контрафактних товарів, прийшли до ювелірних салонів та розпочали 
обшук. Розійшовшись по службових приміщеннях, вказані особи почали по кише-
нях ховати гроші, коштовності та годинники. Втім, вони не врахували, що в при-
міщенні магазину знаходиться 26 відеокамер, 11 з яких в цей момент працювали 
та фіксували всі дії так званої слідчої групи»257.

«В Киеве усилиями милиции и самообороны Днепровского района «Старт» 
была обезврежена группа злоумышленников, которые пытались снять деньги с 
пластиковых карточек украинцев с помощью подмены картоприемника в банко-
мате. Подозрительную машину, в которой сидели пятеро мужчин, местные жи-
тели заметили напротив супермаркета на Харьковском шоссе, 8. Когда на мес-
то прибыли милиция и бойцы самообороны, подозрительная машина неожиданно 
попыталась скрыться, разбив по дороге три иномарки. После непродолжитель-
ной погони удалось эту машину заблокировать во дворах. Мужчины попытались 
убежать. Четверым это удалось, а один был задержан. При осмотре машины 
подозреваемых было обнаружено несколько картоприемников, пустые бланки 
пластиковых карточек, милицейская форма и документы, подтверждающие, что 
минимум один из задержанных — сотрудник правоохранительных органов… На 

256 Національне інформаційне агентство «Укрінформ». У Харкові міліціонер пограбував дівчину, засто-
сувавши сльозогінний газ. http://www.ukrinform.ua/ukr/news/u_harkovi_militsioner_pograbuvav_divchinu_
zastosuvavshi_slozoginniy_gaz_1905594
257 Національний антикорупційний портал. В Києві правоохоронці пограбували ювелірний магазин «Граф» 
на 1,2 млн. євро. http://antikor.com.ua/articles/12271-v_kijevi_pravoohorontsi_pograbuvali_juvelirnij_magazin_
graf_na_12_mln._jevro
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месте преступления было обнаружено удостоверение сотрудника отдела управ-
ления по борьбе с киберпреступностью РУ ГУМВД Украины в городе Киеве»258. 

Вимагання — чи не найпоширеніший вид загальнокримінального про-
мислу працівників міліції. Його для матеріального збагачення використовують 
як міліцейські генерали, так і рядові міліціонери. Зменшення цього виду злочин-
ності з призначенням нового керівництва МВС та регіональних управлінь міліції 
не спостерігається.

«Подхожу к своему офису. Там меня ожидают три представителя 
правоохранительных органов (у них даже был мой номер телефона). Задают во-
прос, как у меня обстоят дела, как бизнес идет. Говорю, что никак не обстоят, 
никак не идет, еле сводим концы с концами. Сразу переходят к делу. Говорят, что 
время сейчас трудное и нужно всем дружить. Они люди подневольные и их при-
слало начальство. Они все понимают, что сейчас очень трудно зарабатывать и 
поэтому не будут душить, но и мы должны понимать, что за охрану обществен-
ного порядка и возможность спокойно работать, нужно платить. Предлагает 
дать на день милиции в качестве поздравления 500 грн., а после НГ он придет, 
и мы обсудим условия нашей дальнейшей «дружбы», например, было бы хорошо, 
если я буду давать по 1 000 грн. в месяц, но если месяц тяжелый и они тоже 
люди — можно и 500 грн… И вообще мне следует подумать и принять верное 
решение, потому что отрицательный ответ мне только навредит. Работать 
все равно не дадут. Будут постоянные проверки, обыски (во время которых мо-
гут найти же все что угодно!). Если я закрою офис тут и перееду, то они при-
дут на новое место. И вообще следует мне знать, что все платят. И если нас 
взяли на карандаш, то или платишь, или закрываешься… Из-за таких «органов» 
у нас все пронизано коррупцией, которая довела государство до катастрофы. 
Именно непрофессиональность «органов» вызвала в прошлом году Майдан (а еще 
была Врадиевка и миллионы подобных случаев). Тысячи поломанных судеб, тысячи 
закрытых бизнесов и т.д.»259.

«За все время поездок в АТО на блокпостах у меня бывали разные ситу-
ации… То, с чем мы столкнулись, во время возращения в последний раз из Счас-
тья на Купянском блокпосту повергло меня в шок и уныние… Ну, а закончилось 
все стандартным: «Есть че?», то есть банальным вымогательством… У нашего 

258 Видання «Киев. Сегодня.ua». В Киеве бывший милиционер пытался ограбить банкомат. http://kiev.
segodnya.ua/kaccidents/v-kieve-byvshiy-milicioner-grabil-bankomaty-534036.html
259 Сайт «ОРД». Днепропетровская милиция намерена жить по-старому? Это вряд ли. 
http://ord-ua.com/2014/12/24/dnepropetrovskaya-militsiya-namerena-zhit-po-staromu-eto-vryad-li/?lpage=1
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экипажа через 20 минут веселье продолжилось. Попросив, как обычно открыть ба-
гажник, досматривающий, рассказывая о свое тяжелой судьбе, прямо сказал: «Да-
вай, помоги чем-нибудь». И он имел в виду не теплые балаклавы, и не флисовые пер-
чатки. Это ему, как раз, оказалось абсолютно не нужно. Он тупо хотел срубить 
денег. И говорил это до боли знакомым мусорским тоном. Тем самым, которым 
разговаривают гаишники, которые поймали на небольшом нарушении и не очень 
хотят составлять протокол, тем самым, который используют пэпсы, когда по-
дойдут к тебе, сидящему на лавке и пьющему… что-то, тем самым, с которого 
начинают опера, когда «включают доброго полицейского». Одним словом — му-
сорской тон. Только при этом, ты ни скорость не нарушал, ни даже пива не пил. И 
везешь ты, не каких-то людишек, а реальных бойцов действительно с передовой, 
а не с какого-то штаба. Да вот только, мусорам все пофиг… Им что бойцы. Что 
сепары, что волонтеры, что комерсы… У них цель одна — срубить бабла. Причем 
именно баблом — балаклавы да шапочки не катят. Так что если бабло есть — 
езжай без досмотра, чем, собственно говоря, и пользуются «ЛНР-овские» комерсы, 
выделяя водителю каждой фуры круглую сумму «на блокпосты». Ну а если нет — 
готовься к оскорблениям и тщательному досмотру с пристрастием… Это наше 
доблестное МВД. На такое бл...ство ведь не способны ни погранцы, ни регулярная 
армия, ни добровольцы. «Развод» — это чисто мусорская тема. А они — какими 
были, такими и остались. Ведь за 9 месяцев можно ребенка выносить, но, как ока-
залось, хотя бы начать реформы в ментовской системе — нельзя»260.

Через декілька днів після опублікування вищенаведеного повідомлен-
ня в соціальній мережі з’явилося наступне повідомлення (мовою оригіналу): «… 
ребята-волонтеры из Закарпатья столкнулись с теми же упырями на блокпосту 
в Купянске. Они были просто в шоке: с них требовали 300 грн., но они еле собрали 
какую-то мелочь… На этих блокпостах с ментами находятся и СБУ-шники». 

«Сватово… После оккупации Луганска, сюда перебазировалось област-
ное управление МВД, теперь же луганские милиционеры вымогает деньги у 
волонтеров, которые везут помощь в зону АТО. Об этом сообщают местные 
активисты… Правоохранители несут дежурство на блокпостах возле города. 
Они останавливают проезжающие машины и требуют определенные суммы де-
нег для того, чтобы их пропустили. Также рассчитаться с «ментами» можно 
бензином, слив его из собственного бака… У волонтеров которые и так помо-
гают властям, требуют деньги… В то же время, к вымогательству подключил-

260 Асоціація УМДПЛ. Купянский блокпост. «Развод» – чисто милицейская тема. 
http://umdpl.info/2015/01/11154/
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ся и областной УБЭП (управление по борьбе с экономической преступностью). 
Представители органов власти начали придирчиво проверять местных пред-
принимателей… В случае найденного нарушения, на него могут закрыть глаза за 
определенную сумму. Проверки в большей степени касаются предпринимателей и 
фермерских хозяйств, владельцы которых принимают активное участие в сборе 
и отправке гуманитарной помощи в пострадавшие регионы»261.

Шахрайства також мали місце в діяльності правоохоронних органів у 
2014році. 

«Всеукраїнська громадська організація, якої юридично не існує, збирає ко-
шти для військових АТО та офіцерів УМВС України в Тернопільській області. На її 
документах підписуються та, як наслідок, отримують готівку в руки тернопіль-
ські правоохоронці. До неї надходить лист з проханням про благодійну допомогу з 
підробленим підписом командира військової частини, а так званий Тернопільський 
підрозділ даної ВГО очолює чоловік з кримінальним минулим»262. 

Протиправні знищення майна громадян найбільш притаманні були пра-
воохоронцям під час подій Євромайдану. Знищувалися автомобілі учасників про-
тестних заходів, відео та аудіотехніка працівників засобів масової інформації тощо.

«Активист «Автомайдана» Ярослав Гончар опубликовал видеозапись на-
падения сотрудников подразделения МВД «Беркут» на его автомобиль. На запи-
си, которая, судя по маркировкам, была сделана 19 января 2014 года, видно, как 
несколько милицейских машин в движении заблокировали «Citroёn» Гончара, после 
чего выбежали сотрудники «Беркута» и начали ногами и дубинками трощить 
машину. В итоге — автомобиль активиста был полностью уничтожен… Спустя 
несколько дней после публикации шокирующего видео о том, как 19 января 2014 
года сотрудники Беркута уничтожили автомобиль активиста «Автомайдана» 
Ярослава Гончара, пользователи Интернета опознали одного из беркутовцев. 
Им оказался некий Роман Тымкив, проживающий в г. Львове… Тымкив работает 
шофером и «шестеркой» у местного начальника «Беркута». По натуре — зло-
бное и неадекватное существо. Потому неудивительно, что приехав в Киев и 
получив индульгенцию от любого преступления, Тымкив начал реализовывать 

261 Інтернет-видання «Преса України». Луганские милиционеры вымогают деньги у волонтеров. 
http://uapress.info/ru/news/show/32954
262 Інтернет-видання «Доба. Тернопіль». Міліція, гроші та підроблений підпис. В Тернополі одеська ГО 
збирає гроші для АТО. http://doba.te.ua/novyny/militsiya-hroshi-ta-pidroblenyj-pidpys-v-ternopoli-odeska-ho-
zbyraje-hroshi-dlya-ato-dokumenty.html
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свой комплекс неполноценности, уничтожая чужие машины»263.

«У фотографа Івана Любиша-Кірдея «Беркут» відібрав карти пам’яті з від-
знятим відео. Він є оператором каналу «1+1» та позаштатним фотографом га-
зети «День»… Це сталося на Шовковичній. До Івана підійшов беркутівець, у нього 
висів за плечима уже чийсь фотоапарат.. Змусив його віддати карту пам’яті»264.

«18 лютого фотокореспондент газети «Вести» Володимир Бородін по-
страждав під час наступу силовиків на вулиці Інститутській у Києві. За його слова-
ми, він опинився на пішохідному мосту між Стелою Незалежності та Жовтневим 
палацом, коли на міст увійшли «беркутівці» «На мені була каска із написом «преса», 
великий червоний бедж з написом «преса» на шиї та посвідчення журналіста, — на-
писав він. — Підійшов «беркутівець» і відразу сказав віддати йому камеру. Жодні 
пояснення не допомогли. Намагався віддати йому картку пам’яті — не пройшло. 
Після того, як «беркутівець» почав бити по руках і ногах дубинкою, довелося від-
дати фотоапарат. Також забрали все що було — документи, смартфон і навіть 
сумку для фото (попросту гоп стоп)»265.

Заволодіння власністю шляхом службових зловживань також, на жаль, 
було притаманне правоохоронцям у звітному році.

«Прокуратура Львівської області завершила досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні стосовно колишнього працівника Головного управління 
МВС України у Львівській області, яка вчинила низку кримінальних правопорушень.

Зловмисниця та її співучасники вчиняли злочини, пов’язані з незаконним 
заволодінням важливими особистими документами та квартирою потерпілих, 
підробленням документів, а також із замахом на легалізацію доходів, одержаних 
злочинним шляхом»266.

263 Інтернет-видання «Преступности НЕТ». Появилось видео того, как сотрудники «Беркута» растрощили 
автомобиль участника Автомайдана. https://news.pn/ru/money/96785
264 Інститут масової інформації. У фотографа Івана Любиша-Кірдея «Беркут» відібрав карти пам’яті з 
відзнятим відео. http://imi.org.ua/news/43108-u-fotografa-ivana-lyubisha-kirdeya-berkut-vidibrav-karti-pamyati-
z-vidznyatim-video.html
265 Там само. Фотокореспондента «Вестей» Володимира Бородіна побив «Беркут», відібрав у нього камеру, 
документи і смартфон. http://imi.org.ua/news/43116-fotokorespondenta-volodimira-borodina-pobiv-berkut-
vidibrav-u-nogo-kameru-dokumenti-i-smartfon.html
266 Інформаційна агенція «Вголос». На Львівщині судитимуть екс-працівника обласної міліції за майнові та 
фінансові злочини. http://vgolos.com.ua/news/na_lvivshchyni_sudytymut_ekspratsivnyka_oblasnoi_militsii_za_
maynovi_ta_finansovi_zlochyny_160960.html



Права людини в діяльності української міліції — 2014184 | 

Хабарництво — найбільш поширений, притаманний майже всім підроз-
ділам міліції вид позбавлення власності громадян. У свідомості пересічного гро-
мадянина сучасний міліціонер — це синонім хабарника. Повсякденна діяльність 
значної чисельності сучасних міліціонерів немислима без вимагання та отри-
мання хабара. Питома вага кількості офіційно виявлених фактів міліцейського 
хабарництва по відношенню до їх загальної кількості мізерна у зв’язку з високим 
рівнем латентності цього виду злочинності та процесуальних складностей у їх 
документуванні. Тому рівень хабарництва в діяльності міліції значно вищий від 
офіційно визнаного і визначити його практично неможливо. 

Рядові працівники Державтоінспекції традиційно вимагають та отриму-
ють хабарі від учасники дорожнього руху переважно за не притягнення до адмі-
ністративної відповідальності. 

Розміри хабарів, які вимагають та отримують керівники ДАІ, суттєво від-
різняються від підношень, які отримують їхні підлеглі. Джерела хабарів також 
відрізняються.

«Прокуратурою Полтавської області спільно з працівниками СБУ в облас-
ті затримано полковника міліції, начальника УДАІ УМВС України в Полтавській 
області …, після призначення на посаду начальник УДАІ УМВС України в області з 
метою незаконного збагачення вимагав від підлеглих працівників грошові кошти. 
Щомісячні суми від кожного керівника підрозділу складали від 1 000 до 4 000 до-
ларів США… У затриманого в портфелі вилучено готівкою 18 тис. доларів США, 
а під час обшуку в квартирі — майже 900 тис. грн., 20 тис. доларів США, 6 тисяч 
євро. Загалом вилучено понад 1,5 млн. грн.»267.

Масові вимагання з боку працівників Державтоінспекції викликають 
справедливе обурення учасників дорожнього руху, внаслідок чого останні звер-
таються до керівництва з вимогами звільнення хабарників з ОВС, як це зробили 
автомайданівці Тернопільської області: 

«Автомайданівці вже всі дані і докази передали керівнику Департаменту 
ДАІ в Київ, а в місцевого очільника вимагають звільнити вимагачів у погонах. 
Активісти обурені поверненню на тернопільські дороги хабарників із жезлами 
та погрожують пікетами і припиненням співпраці. Водію-тернополянину, який по-

267 Телеканал новин «24». На Полтавщині начальника ДАІ затримали за мільйонний хабар. http://24tv.ua/
news/showNews.do?na_poltavshhini_nachalnika_dai_zatrimali_za_milyonniy_habar&objectId=526143
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рушив правила і перетнув суцільну смугу, працівники ДАІ пропонували: або скла-
даємо протокол та платиш штраф, або «рішаємо». Активісти тернопільського 
осередку ВО «Автомайдан» обурені поверненням хабарників в погонах на дороги 
області та вимагають у начальника обласної ДАІ негайно звільнити їх з роботи… 
Попереджаємо, якщо не будуть вжиті заходи щодо вищевказаних вимагачів у по-
гонах, ми пікетуватимемо обласну ДАІ і припиняємо будь-яку співпрацю і допомогу 
навіть тим інспекторам, які зараз служать в АТО»268.

Слідчі, як і працівники оперативних підрозділів, дотичні до досудового роз-
слідування, теж вимагають та отримують хабарі у сфері досудового розслідування.

«Прокуратура Київської області розпочала кримінальне провадження за 
фактом одержання 4 тис. грн хабара старшим дільничним інспектором міліції 
та старшим слідчим слідчого відділу одного з територіальних підрозділів ГУ 
МВС України в Київській області.

За хабар вони обіцяли не притягувати до кримінальної відповідальності 
та закрити відповідне кримінальне провадження… Працівники прокуратури Київ-
ської області спільно зі Службою безпеки України затримали правоохоронців на 
«гарячому» при отриманні ними всієї суми винагороди»269.

«У Рівному співробітники прокуратури затримали міліціонера, який вима-
гав та отримав 20 тис. грн хабара… Хабар правоохоронець вимагав за не при-
тягнення до кримінальної відповідальності мешканця області»270.

«В Одесі двоє співробітників міліції затримані при отриманні хабара у роз-
мірі тисячі доларів США… Ці гроші правоохоронці отримали від громадянина за 
те, щоб не направляти до податкової міліції матеріали перевірки, на підставі 
яких його мали притягнути до відповідальності за ухилення від сплати податків 
з доходу фізичних осіб»271.

268 Інтернет-видання «20 хвилин. Тернопіль». Ультиматум керівництву ДАІ від активістів через інспек-
торів-хабарників. http://te.20minut.ua/Podii/ultimatum-kerivnitstvu-dai-vid-aktivistiv-cherez-inspektoriv-
habarnikiv-10425537.html
269 Інформаційна агенція «Вголос». На Київщині міліціонерам за хабар «світить» 10 років в’язниці. http://
vgolos.com.ua/news/na_kyivshchyni_militsioneram_za_habar_svityt_10_rokiv_vyaznytsi_161676.html
270 Інтернет-видання «Zaxid.net». У Рівному міліціонера затримали на хабарі у 20 тис. грн. http://zaxid.net/
news/showNews.do?u_rivnomu_militsionera_zatrimali_na_habari_u_20_tis_grn&objectId=1293427
271 Інформаційний портал «Україна без корупції». В Одесі двоє міліціонерів вимагали хабар за приховування 
інформації. http://www.coruption.net/k2-tags/novini-pro-koruptsiyu/166-v-odesi-dvoe-militsioneriv-vimagali-
khabar-za-prikhovuvannya-informatsiji
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«На хабарі затримали міліціонера районного відділу… Правоохоронець 
вимагав хабар у жителя райцентру, щоб закрити розслідування проти остан-
нього… І за 2 400 грн. пообіцяв закрити це кримінальне провадження… Його за-
тримали працівники СБУ, міліції та прокуратури під час того, як він отримував 
неправомірну вигоду»272.

Працівники лінійних підрозділів міліції вимагають та отримують хабарі, 
між іншим, за не притягнення до кримінальної відповідальності за правопору-
шення, вчинені на залізниці.

«На Полтавщині співробітник Лінійного відділу на станції Полтава 
УМВС України на Південній залізниці вимагав гроші від полтавця у розмірі 3-х 
тисяч гривень. Натомість він обіцяв, що його не притягнуть до кримінальної 
відповідальності»273.

5. Висновки та рекомендації

У 2014 році в діяльності правоохоронних органів мали місце ті ж недоліки 
та порушення у сфері забезпечення права власності, що і в попередні роки. Буд-
якого покращення не відбулося. Чинники, які призводять до такого стану, досить 
наглядно викладені у публікації «Исповедь милиционера…»:

«В подразделениях совещание начинается с сумм, которые каждый должен 
сдать начальнику…

«Беркут» делает все, как обычно: бьет, пытает и забирает деньги и соб-
ственность… И в 2000-х, когда система тотальных товарно-денежных отноше-
ний поглотила МВД, она не могла не коснуться «которые Беркута». 

За последние 10 лет правоохранительная система Украины изменилась 
коренным образом. Маленькими шагами, незаметными событиями, перманентными 
«реформированиями», «улучшениями», бесконечными ротациями сформирова-
лась определенная система взаимоотношений, направленная на зарабатывание 
средств на то, чтобы выжить…

Начиная с 2000-го года, ВСЕ продвижения по службе, поощрения, получение 
очередных званий и т.д. в системе МВД приобрели характер «финансовых вопро-
сов»… Все звания и должности в милиции покупаются. Для того, чтобы отправили 
документы на повышение на Киев, необходимо заплатить; дабы написали поло-

272 Портал «Мій Луцьк». А тим часом, міліціонери... вимагають хабарі. http://mylutsk.com/news/20531/
273 Сайт «Ні корупції!». Полтавський міліціонер вимагав хабар за не притягнення до відповідальності. http://
nikorupciji.org/2014/07/21/poltavskyj-militsioner-vymahav-habar-za-ne-prytyahnennya-do-vidpovidalnosti/
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жительное заключение об аттестации — надо заплатить. Начальники назнача-
ются на свои должности за деньги — это факт…Человек, получивший должность 
за деньги, намерен эти «инвестиции» вернуть. Как? А очень просто — обложить 
данью подчиненных! Все участники этих «экономических отношений» или к ним 
приспосабливаются, или вымирают… 

Во многих подразделениях «по борьбе с экономическими преступлениями» утрен-
нее совещание начинается с определения сумм, которые каждый к вечеру должен по-
ложить на стол начальнику! Рядовые милиционеры просто вынуждены добывать эти 
деньги. Морально-этическая сторона вопроса в этом контексте не обсуждается…

Весной 2013 года я стал свидетелем того, как в райуправлении в центре 
Киева один оперативный сотрудник должен был заплатить 200 долларов своему 
коллеге за справку служебного характера для уголовного дела. Мотивация мили-
ционера, который за деньги помог коллеге, меня просто убила: «Мне начальник на-
резал задачу — 200 баксов. Если я буду тебе помогать в служебном вопросе, я не 
смогу «выйти в поля» и принести эти деньги»… 

Наша милиция превратилась в закрытое акционерное предприятие с со-
ответствующими товарно-денежными отношениями… Все действия милиционе-
ров проходят под вопросом — где взять деньги? Люди засыпают и просыпаются 
с этим вопросом. Они находятся на работе часто с оружием в руках, и в мыслях у 
них лишь один вопрос — «ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?»… 

Кто-то занимается проституцией, кто-то ворует машины, кто-то — 
рэкетом. Есть случаи, когда участковые инспекторы приводят «домушников» за 
долю. У каждого свой бизнес. Потому, что каждое утро тебе поставят план, и ты 
должен его выполнить. В случае невыполнения тебя ждут, в том числе, и уголовное 
преследование по «подставе». Знаю многих оперов, которых за невыполнение плана 
били сзади по голове и выбрасывали где-то в лесу. Деньги превыше всего. Малень-
кими и большими потоками они идут от каждого милиционера к начальничкам, 
начальникам и в министерство. Это тотальная система скачивания бабла!»274

Скоєння особовим складом органів внутрішніх справ майнових злочинів 
загальнокримінальної спрямованості та порушення права власності громадян в 
результаті зловживань службовим становищем насамперед є наслідком їх низь-
ких морально-ділових якостей, професійної деградації працівників, відсутності 
належної організації виховної роботи, морально-психологічної підготовки та на-
вчання особового складу.

274 Інтернет-видання «Аргумент». Исповедь милиционера: Жестокость была уже давно. http://argumentua.
com/stati/ispoved-militsionera-zhestokost-byla-uzhe-davno
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До основних факторів, що спричиняють злочинне заволодіння власністю 
громадян міліціонерами, слід віднести:

 � незадовільні моральні якості співробітників у зв’язку з неякісним кадро-
вим відбором та відсутністю належної виховної роботи;

 � високий рівень корумпованості в системі МВС;
 � протиправна, переважно злочинна безкарна поведінка керівників всіх 

рівнів, у тому числі міністерства, спрямована на особисте збагачення 
шляхом зловживань, хабарництва тощо;

 � систематичне позбавлення власності самих співробітників ОВС в резуль-
таті налагодженої системи поборів; 

 � низький рівень матеріального забезпечення співробітників ОВС.

Зазначені вище приклади скоєння злочинів співробітниками міліції з метою 
протиправного заволодіння власністю та фактори, що призводять до таких зло-
чинів, свідчать про те, що система невиліковно хвора і потребує тотальної заміни.

Пропонуємо:

Суттєва мінімізація порушень майнових прав громадян в діяльності пра-
воохоронних органів можлива лише за умови докорінного реформування право-
охоронної системи України, яке має відбуватися в комплексі, максимально пу-
блічно та відкрито з вирішенням наступних завдань:

 � боротьби з корупцією всередині органів;
 � наближення правоохоронної діяльності до потреб громадян і конкретних 

спільнот;
 � підвищення підзвітності громадянам;
 � підвищення рівня довіри громадян до правоохоронних органів;
 � усунення негативних наслідків діяльності міліції: незаконного насильства, 

фабрикації справ, корупції і здирництва;
 � усунення внутрішніх системних бар’єрів при реєстрації злочинів;
 � перенесення центру уваги на переслідування найбільш суспільно небез-

печних діянь;
 � максимального усунення правоохоронних органів від бізнесу;
 � підвищення ефективності роботи з охорони громадського порядку і бо-

ротьби із злочинністю;
 � законність методів ведення оперативної роботи і слідства повинна забез-

печуватися взаємним контролем правоохоронних органів один за одним;
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 � усунення стимулів приховування співробітниками правоохоронних орга-
нів своїх помилок;

 � створення незалежних джерел відомостей про рівень злочинності та ак-
тивності правоохоронних органів.

 � Крім зазначеного, для мінімізації порушень майнових прав громадян вба-
чається доцільним:

 � напрацювати та запровадити механізми належного контролю за діяль-
ністю міліції з боку громадськості, в результаті чого змусити наглядові 
органи більш ефективно виконувати покладені на них обов’язки;

 � запровадити практику участі представників громадськості в проведенні 
службових розслідувань за фактами звернень громадян, в яких мова іде 
про протиправні дії міліції;

 � удосконалити систему оцінки оперативно-службової діяльності органів 
та підрозділів міліції з метою унеможливлення формування статистичних 
показників за рахунок порушення прав людини;

 � відмовитися від практики притягнення до заходів дисциплінарного впли-
ву керівників за дії підлеглих, за умов відсутності причинного зв’язку між 
порушенням та відношенням їх до виконання своїх службових обов’язків.

 � переглянути критерії підбору кадрів в органи міліції, покращити вивчен-
ня кандидатів на службу в міліцію, забезпечити належну виховну роботу 
співробітників міліції, у тому числі із залученням громадськості;

 � запровадити систематичну переатестацію особового складу міліції за 
участі громадськості та з урахуванням громадської думки стосовно кож-
ного окремо взятого працівника;

 � запровадити систематичну переатестацію керівного складу міліції, у тому 
числі міністерства, за участі громадськості та з урахуванням громадської 
думки стосовно кожного окремо взятого керівника;

 � покращити рівень матеріального забезпечення співробітників ОВС.

Сергій Швець
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Корупція в органах 
внутрішніх справ: загальний 
огляд, зміни  
у законодавстві, механізм 
превенції 

1. Загальний огляд

Стаття 7 Закону України «Про основи національної безпеки України»275 ви-
значає корупцію як одну з головних загроз національним інтересам та безпеці на-
шої держави. В тій чи іншій мірі прояви корумпованості владних інституцій можна 
спостерігати у будь-якій країні, проте саме Україна є наочним прикладом не тільки 
надзвичайного різноманіття різновидів корупції, а й країни, яка тривалий час не в 
змозі досягти жодного вагомого успіху у протидії цьому негативному явищу.

Саме про це свідчать ті ганебно-низькі позиції у світовому рейтингу корум-
пованості, які наша держава вже звично займає з року в рік — у 2014 році Укра-
їна, разом з Угандою та Союзом Коморських Островів, «виборола» 142 місце276 з 
175 позицій, що характеризує її як одну з найбільш корумпованих країн світу. 

Аналізуючи корупцію як комплексну та багатогранну руйнівну силу, не 
можна не зупинитися на одній з її найбільш небезпечних форм — корупції у пра-
воохоронній системі, зокрема в органах внутрішніх справ. У 2012 — 2013 роках і 
без того гіпертрофований рівень корупції в МВС, в силу поєднання з політичною 
корупцією, досяг критичного рівня і, фактично, паралізував роботу органів вну-
трішніх справ, як інструменту захисту прав та свобод громадян. 

Непрозорі тендери за участю Міністерства внутрішніх справ, легалізація 
діяльності комерційних підприємств МВС із статусом державних, існування «теле-

275 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Закон України «Про основи національної 
безпеки України». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15
276 Transparency International. Corruption is threatening economic growth for all. 
http://www.transparency.org/cpi2014/results
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фонного права», жорсткий тиск на підприємців, створення посадовцями-міліціоне-
рами власних приватних бізнес-проектів, хабарництво на всіх рівнях правоохорон-
них органів, врешті-решт очевидна невідповідність статків окремих міліцейських 
начальників рівню отримуваного ними офіційного доходу — подібні факти по 
інерції ще офіційно заперечувались владою, але вже майже не приховувалися від 
суспільства і постійно становились приводами для гучних скандалів у ЗМІ.

Формування клептократичного «фактичного кабінету міністрів» та поява 
так званої «президентської сім’ї», членами якої були і керівники правоохоронних 
відомств, призвели до відтворення аналогічних схем в регіонах, коли місцеві ке-
рівники міліції і прокуратури вищої ланки ледь не обов’язково втягувалися до 
складу корумпованих груп, що було запорукою їх безкарного, а отже успішного 
функціонування. 

«Наші гроші» дійшли від торгової марки «Трибушани», зареєстрованої 
на головного міліціонера України Віталія Захарченка, до двох банків, телека-
налу, аеропортів Одеси і Сімферополя. Чого не оцінили українські журналісти у 
міністрі Віталії Захарченкові, то це його відкритості. Бо й справді: чиновники 
зазвичай ховають свою власність в офшорах чи серед підставних осіб, а очіль-
ник міліціонерів прозоро, ні від кого не криючись, зареєстрував на себе торгову 
марку «Трибушани».

Однак мова піде не про трибушанський мармуровий кар’єр і не про мужи-
ївський золотий (який теж входить до сфери інтересів родини міністра), а про 
інший, більш важливий бізнес. Річ у тому, що офіційними власниками ЗАТ «Гірни-
чо-рудні технології» (а відповідно — мармурового кар’єру «Трибушани») по черзі 
були Людмила Захарченко, ПАТ «Страхова компанія «Стар-полiс» і нідерландська 
компанія Stichting administratiekantoor LVV (залишається власником дотепер).  
А міністр Захарченко, нагадаємо, увесь цей час володіє торговою маркою «Трибу-
шани». Тобто і страховики, і нідерландці міністрові — не чужі»277.

Новопризначений міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у грудні 2014 
року оприлюднив на офіційному веб-сайті МВС матеріал, у якому навів типові 
схеми розкрадання державних коштів керівниками регіональних правоохорон-
них органів у 2010 — 2013 роках.

«Після становлення нового Уряду в березні 2014 року новопризначене ке-
рівництво Міністерства внутрішніх справ зіткнулось з тотальною корупцією. 

277 Сайт «Наші гроші». Лабіринт Захарченка. http://nashigroshi.org/2014/01/27/labirynt-zaharchenka/
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На кожному рівні існуючої системи функціонували тіньові схеми розкрадання дер-
жавних коштів, які осідали у кишенях корупціонерів. Тоді як про розвиток чи при-
наймні забезпечення повноцінного функціонування правоохоронних органів взагалі 
не йшло мови. Тільки на початковому етапі виявлено розкрадань та втрат бю-
джетних ресурсів на сотні мільйонів гривень. 

Проведеним аналізом взаємовідносин МВС України та консорціуму «ЄДАПС» 
виявлено, що договорами на виготовлення паспорта громадянина України для ви-
їзду за кордон передбачалася завищена оплата його вартості у залежності від 
терміну виготовлення. Є підозра, що на протязі 2010-2012 років та першого 
кварталу 2013 року Міністерством внутрішніх справ зайво сплачено коштів 
за виготовлення паспорту, а консорціумом «ЄДАПС» неправомірно отримано ви-
году на загальну суму 96,6 млн. гривень. Крім цього, апаратом МВС на протязі 
2010-2013 років у консорціуму «ЄДАПС» закуплено бланки посвідчення водія та 
свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів за ціною, яка в середньому в 4 
рази перевищувала собівартість, чим створювалися умови для надприбуткового 
бізнесу для консорціуму. За висновком, проведеної фахівцями ДНДКЦ експертизи, 
сума отриманого «ЄДАПС» прибутку тільки на цій операції становила 191,1 млн. 
грн. — тобто прибутковість договору для консорціуму складала 330%.

Поставка номерних знаків Міністерству внутрішніх справ науково-ви-
робничим об’єднанням «Форт» МВС України здійснювалась через офшорну ком-
панією. Аналізом цін на світових ринках на аналогічні вироби (алюмінієві заготов-
ки з нанесенням світловідбивної плівки та відповідних логотипів) встановлено, 
що вартість пари таких заготовок не перевищувала 3 євро, при тому що НВО 
«Форт» було їх придбано по 7 євро. Як наслідок, КНВО «Форт» зайво витрачено 
коштів на загальну суму 34,4 млн. гривень. 

Окремо необхідно звернути увагу на зловживання в питанні отримання 
та розподілу житла для працівників правоохоронних органів. Так, безконтроль-
ність за використанням службового житла в системі МВС призвела до неза-
конного відчуження (приватизації) 107 квартир вартістю 40 млн. грн., право 
власності на які належить Державі Україна в особі Кабінету Міністрів України 
на праві господарського відання Державної іпотечної установи. Такі порушення 
мали місце в управліннях МВС 17 областей та центральному апараті Міністер-
ства. Крім того, існували й інші корупційні схеми у цьому напрямку. 

Так, за укладеними договорами між ГУМВС в Київській області та ЗАТ 
ВПБФ «Атлант» на будівництво багатоквартирних житлових будинків на зе-
мельних ділянках ГУМВС передбачалася передача житла площею в розмірі 10% 
загальної площі побудованих приміщень. Проте унаслідок не виконання забудов-
ником договору недоотримано житла загальною площею 3 907,7 кв. м. на суму 
35,1 млн. грн. Крім того, встановлено факт придбання наприкінці 2012 року у 
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центрі Києва квартири площею 160 кв. м. вартістю 3,2 млн. грн. для колишнього 
начальника міліції Київської області Мазана В.Б. На придбання зазначеного жит-
ла зайво витрачено понад 2,2 млн. гривень. 

Поряд з цим, корупційні схеми існували у всіх можливих варіантах почина-
ючи від ненадходження коштів до бюджету, переплат заробітної плати, зайвого 
списання пального на непрацюючий автотранспорт, недостач та закінчуючи 
відвертими крадіжками.

Як підтвердження, в ГУМВС у Київській області надання громадянам адмі-
ністративних послуг, пов’язаних з реєстрацією, перереєстрацією і зняттям з об-
ліку транспортних засобів, протягом 2012-2013 років здійснювалось центрами 
надання послуг при УДАІ без оплати їх вартості. В наслідок чого, державним бю-
джетом недоотримано коштів на загальну суму 13,6 млн. гривень. В чиїх кишенях 
осіли вказані кошти наразі з’ясовує слідство. 

У цьому ж ГУМВС не підтверджено видачу та списання бензину в кількос-
ті 364,3 тис. літрів на суму 3,3 млн. гривень. 

У ГУМВС в місті Києві встановлено недостачу бронежилетів та спеці-
альних засобів на загальну суму 2,7 млн. грн., а одне з приміщень ГУМВС було 
передано в оренду ПАТ «Брокбізнесбанк» за заниженою вартістю, внаслідок чого 
недоотримано понад 1,6 млн. грн.

УМВС в Чернівецькій області взагалі використано 3,8 млн. грн. на рекон-
струкцію будівлі, яка не належала органам внутрішніх справ.

У Головному управлінні Державної міграційної служби в Одеській області 
нарахування надбавок стимулюючого характеру здійснювалося бухгалтерією у 
максимальному розмірі без відповідних наказів. Загальна сума безпідставно на-
рахованих та виплачених коштів склала 5,4 млн. грн.

Унаслідок бездіяльності посадових осіб Департаменту Державної служби 
охорони недоотримано дивідендів за результатами діяльності АТ «Українська 
страхова компанія» в сумі 5 млн. грн. 

Не прийняття своєчасних заходів щодо впровадження відомчих систем 
аудіо та відеоконференцзв’язку призводило до щорічних втрат коштів в обсязі 
понад 1 млн. грн.

При цьому, крадіжки і незаконне витрачання коштів виявлено навіть у 
дитсадках. Так, у дошкільному навчальному закладі «Казка» УМВС в Чернівецькій 
області встановлено факт привласнення бюджетних коштів бухгалтером ДНЗ 
«Казка» М., якою на свій картковий рахунок зараховано зверх заробітної плати 
коштів в сумі 96,7 тис. грн. Також у цьому ж закладі встановлено незаконне ви-
трачання коштів на загальну суму 361,3 тис. грн. 

Проведення закупівель у Міністерстві взагалі здійснювались практично 
без конкуренції та за значно завищеними цінами.
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Наприклад, у 2013 році МВС придбало 7,3 тисячі патрульних костюмів за 
ціною 755 грн., тоді як у 2014 році аналогічні костюми придбано за 570 грн. за 
одиницю. Тобто сума перевитрат у 2013 році склала 1,3 млн. гривень.

Аналогічно, черевики з високими берцями придбано в 2013 році за 366 грн. за оди-
ницю, а такі ж самі в поточному році за 305 грн. — перевитрата склала 140 тис. грн.

Навіть відомчі відзнаки у 2013 році МВС придбало за ціною, що виявилася 
вищою за сьогоднішню майже в три рази. Ліквідація такої схеми закупівлі дало 
змогу заощадити 528,8 тис. грн.

Таке «здешевлення» предметів закупівель, незважаючи на зростання кур-
су іноземних валют, на сьогодні проходить майже по всім напрямкам. Так, ціни на 
бланки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів 
знижено з 198 грн. до 114 грн. за кожний бланк. 

Важливу роль у системі Міністерства мали б відігравати державні під-
приємства, які переважно створювалися з метою належної матеріальної під-
тримки органів та підрозділів внутрішніх справ. Натомість їх діяльність спря-
мовувалася на збагачення керівників та їх покровителів у МВС.

Так, у ДП «Розвиток» встановлено порушень на загальну суму понад 368 
тис. грн. Зокрема, недоотримано плати за надання послуг — 111,2 тис. грн.; на-
раховано та виплачено заробітної плати з порушенням чинного законодавства 
на 134,4 тис. грн., а також встановлено нестачу матеріальних цінностей, що 
обліковуються на Підприємстві, на суму 116,2 тис. грн. У ДП «Рівне-Інформ-Ре-
сурси» недоотримано фінансових ресурсів на загальну суму 152,5 тис. грн. від 
надання послуг з оформлення довідок про відсутність (наявність) судимості та 
за тимчасове зберігання затриманих транспортних засобів. У ДП МВС «Вінниця-
Інформ-Ресурси» виявлено фінансові махінації, пов’язані з реалізацією затримано-
го автотранспорту. Зокрема, транспортні засоби, які тривалий час зберігалися 
на майданчиках і власники яких не зверталися із заявами про їх повернення, на 
підставі рішень директора підприємства визнавалися такими, що перейшли у 
власність держави. Відтак цей транспорт реалізовувався через біржу за участю 
брокерської контори. Проте ціна, за якою проводилась така реалізація, зазвичай 
не перевищувала 500 гривень. За такою схемою впродовж 2013 та першого пів-
річчя 2014 років реалізовано 553 транспортних засоби, можливі втрати склали 
сотні тисяч гривень. Крім цього, встановлені факти недоотримання 49,4 тис. 
грн. за зберігання транспортних засобів, завищено вартість ремонтів на 50,8 
тис. грн. та виявлено нестачу двох затриманих автомобілів»278. 

278 Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України. Арсен Аваков опублікував звіт про виявлені фі-
нансові порушення діяльності структур, які раніше були наближеними до МВС. http://mvs.gov.ua/mvs/control/
main/uk/publish/article/1254041;jsessionid=88FCE2545E9F14783BA02E4715B58301
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«Номенклатурна» корупція, яка перетворила високі міліцейські посади у 
невичерпне джерело для збагачення, не тільки спричиняла значні збитки дер-
жаві, а й активно руйнувала міліцію, як правоохоронний орган — очевидна для 
підлеглих корумпованість керівників вищої ланки сприяла процвітанню серед 
особового складу здирництва та інших видів незаконного збагачення з викорис-
танням владних повноважень. 

«Самим абсурдним лозунгом Майдану стала фраза «Міліція з народом». 
Цілком очевидно, що міліція вже давно не з народом. І не тільки тому, що отри-
мує зарплату з рук керівників держави, яке, у нашому випадку, фактично проти-
стоїть значній частині свого населення. А ще й тому, що міліція перетворилася 
у класового ворога — могутнє кримінальне угрупування зі значними повноважен-
нями, яке має долю практично у всякій незаконній діяльності, від наркоторгівлі 
до нелегального ігорного бізнесу. Так всюди. А тому, б’ючи на вулицях громадян, 
які несуть загрозу існуючій владі, українська міліція захищала, в першу чергу, не 
владу, вона захищала свої корпоративні інтереси та свої кримінальні доходи, які 
ми посміли оспорювати»279 

«Про кризу в міліції, про корупцію говорять багато і красиво. Проте це 
не зовсім вірно відображує реальну картину в міліції. Це давно вже не служба, а 
бізнес. Що охороняєш, то і маєш. Патрульні «трясуть» торговців, відділ по бо-
ротьбі з незаконним обігом наркотиків торгує цими наркотиками, УБОЗ (управ-
ління по боротьбі з організованою злочинністю) взяв на себе функції «бригад» — в 
результаті всі розбрелися по території та поділили сфери впливу»280 

Об’єктивно оцінити у цифрах тенденції трансформації корупції в органах 
внутрішніх справ у 2014 році неможливо — жодна статистика кримінального чи 
іншого переслідування корупціонерів не відтворює реальний стан справ, оскіль-
ки корупція є явищем не тільки динамічним, а й латентним. Наочним індикато-
ром корумпованості системи, скоріше, слід вважати думку суспільства, яке не 
хоче пристосовуватися до продажності чиновників. При проведенні опитування 
31,8% українців повідомили, що, на їх думку, рівень корупції в Україні у 2014 році 
збільшився, 47,3% вважають, що рівень корупції не змінився і лише 5% громадян 
відчули на собі певне зменшення тиску корупційного пресу. В свою чергу, подібне 
розчарування жителів України призвело до радикалізації їх поглядів щодо мож-

279 Інтернет-видання «24 Daily». Милицейский бизнес. Как милиция «крышует» разорение заповедника и 
покрывает воров. http://24daily.net/?p=14692#respond
280 Аналітичний ресурс «Схемы». Милиция в Украине не служба, а бизнес. http://sxemy.com/
publications/?id=3052
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ливих шляхів боротьби з корупцією — кожний третій вважає, що «кращий спо-
сіб боротьби з корупцією — розстрілювати», при цьому 16% у цьому переконані 
абсолютно, 19,5% — з цим скоріше згідні281.

Показово і те, що навіть самі співробітники правоохоронних органів вкрай 
негативно оцінюють стан та методи здійснення антикорупційної діяльності у піс-
ляреволюційний період. 

«Українська міліція після Майдану зазнала серйозних кадрових потрясінь, 
проте корупційну піраміду це навіть не підточило — хабарі як брали, так і бе-
руть. Навпаки, у багатьох випадках суми поборів збільшилися. Так стверджує 
співробітник центрального апарату МВС України, полковник міліції Андрій Д. 
«Гроші як і раніше беруть за все — головний принцип нашої міліції залишився: до 
нас йдуть не для того, щоби ловити бандитів і злодіїв, а щоби заробляти».

Всі в міліції, починаючи з дільничних і закінчуючи начальниками відділів або 
управлінь, знають свій план, який вони повинні зібрати і занести щомісячно своє-
му безпосередньому керівництву. Є навіть неофіційна шкала, по якій служби поді-
ляються на «хлібні» і не дуже. Наприклад, самими прибутковими вважаються від-
діли кадрів, ДАІ, слідство, підрозділи матеріального забезпечення та по боротьбі 
з економічними злочинами, управління по боротьбі з організованою злочинністю.

Опера районних відділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків 
«ставлять дах» дрібним наркоділкам. Таких в кожному районі десятки. І кожний 
з них заносить щонеділі від однієї до двох тисяч гривень. Кожний дільничний по-
винен принести в кінці місяця своєму начальникові 200-500 доларів, залежно від 
того, на якій дільниці працює. Найбільш прибутковими вважаються дільниці біля 
ринків — тут і для дільничного залишається на «хліб з маслом».

За словами Андрія Д., у 2014 році в українській міліції з’явився і новий вид 
хабарів — за лояльність. «Управління кадрів почало шерстити столичний главк і 
керівництво в областях на предмет лояльності до нового уряду. У особливу неми-
лість потрапили працівники департаменту громадської безпеки — їм підкоряли-
ся підрозділи «Беркуту» і патрульної служби міліції. Проте за хабар багато хто з 
«нелояльного» міліційного начальства купив собі індульгенції — відпущення гріхів.

«При переатестації багатьом працівникам «Беркуту» кадровики говори-
ли: хочете продовжити службу в міліції — платіть. Частина заплатила від 1 000 
до 3 000 доларів. Проте багато хто пішов, адже гарантій кадровики не давали, 

281 Видання «Дзеркало тижня. Україна». Каждый третий украинец предлагает расстреливать за коррупцию. 
http://zn.ua/ECONOMICS/kazhdyy-tretiy-ukrainec-predlagaet-rasstrelivat-za-korrupciyu-162855_.html
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а на Майдані відмітилися майже всі обласні підрозділи «Беркуту» — стверджує 
інше джерело в міліції, підполковник Віктор З.»282.

Наразі є очевидним що, незважаючи на соціальні потрясіння в країні, 
повну заміну влади, загальне підвищення ступеню патріотизму та громадської 
свідомості у суспільстві, у 2014 році українська міліція суттєво не змінилася та 
зберегла широкий діапазон корупційних проявів, традиційно характерних для 
всієї вертикалі правоохоронної системи. 

Так, у листопаді 2014 р. значний суспільний резонанс викликала заява 
радника Президента Миколи Томенка, який «назвав заступника Міністра вну-
трішніх справ Сергія Чеботаря корупціонером, і зажадав від Генпрокурора Украї-
ни провести перевірку його діяльності. «Практично у кожній області називаєть-
ся прізвище цієї людини, яка, нібито, забезпечує функціонування різних корупційних 
схем», — розповідає Томенко. А перевізники міста Переяслав-Хмельницький на-
віть поділилися с президентським посланником конкретикою про участь в одній 
з таких схем членів родини Чеботаря»283.

Ще більш показовим у цьому сенсі став гучний корупційний скандал, 
пов’язаний з призначенням на посаду і діяльністю начальника УДАІ УМВС Укра-
їни в Полтавській області — вказаний інцидент не тільки наочно підтвердив не-
змінність корупційних схем в системі МВС, а й продемонстрував, що у питаннях 
роботи з персоналом внутрішньовідомчий протекціонізм продовжує превалю-
вати над думкою громадськості та рядових співробітників міліції щодо нечисто-
плотності того чи іншого міліцейського керівника.

Так, у липні 2014 року популярний в Україні громадський рух «Дорож-
ній контроль», який займається захистом прав водіїв від свавілля міліції, через 
власний веб-ресурс проінформував суспільство про суперечливе кадрове при-
значення МВС:

«На сайті МВС України з’явилася інформація про те, що заступником на-
чальника УДАІ Полтавської області призначений Петро Блажівський. До цього 
він працював заступником, а потім начальником УДАІ Житомирської області. Ці-
каво, але ще 19.07.2008 на сайді «ОРД» була розміщена стаття зі списками тих, 

282 Видання «Вести». Обнародованы коррупционные схемы милиции и налоговой при новой власти. 
http://vesti-ukr.com/donbass/52715-nalogovaja-i-milicija-izmenili-podhod-k-vzjatkam
283 Сайт «Компромат Украины и России». Слить «Сапожника». О контролируемой люстрации в МВД. 
http://ord-02.com/item/55363-slit-%E2%80%9Csapozhnika%E2%80%9D-o-kontroliruemoy-lyustratsii-v-mvd
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кого має намір звільнити Секретаріат Президента Віктора Ющенка за численні 
факти корупції. Так, відповідно до документу №14/4474 від 05.06.2008, складе-
ного начальником 1-го Управління ГУ БКОП СБУ Олександром Репниковим, Бла-
жівський Петро Ілліч характеризується як «безпосередній організатор системи 
одержання хабарів в підрозділах ДАІ області». Слід відмітити, що на той час 
Службу безпеки України очолював нинішній глава СБУ Валентин Наливайченко. А 
отже «Дорожній контроль» чекає відповідних коментарів»284.

В свою чергу, вже у серпні 2014 року низка Інтернет-видань опублікува-
ла відкритий лист працівників ДАІ Полтавської області до Міністра внутрішніх 
справ, у якому вони повідомляли про численні факти корупції з боку свого ке-
рівництва: 

«Пане Міністре! До Вас звертаються офіцери міліції, співробітники ДАІ 
УМВС в Полтавській області. Приберіть цього скнару Блажівського П.І. з керівної 
посади, бо скоро Полтавська область збере свій Майдан. Це повне беззаконня, 
таких хабарів, які він примушує носити йому, особовий склад не пам’ятаємо за 
всю історію існування ДАІ України. 

Ми зважилися на публічний виступ тому, що зараз наше керівництво по-
ставило нас у таке положення, що кожен працівник ДАІ вже є злочинцем мимоволі. 
Нас просто перетворили на рабів і водночас на членів організованого злочинного 
угрупування. Всі перевірки, які Ви присилали, не дали ніяких результатів — після 
останньої при всіх було сказано «Плювати мені на ваші скарги. Я особисто можу 
кожного з вас стерти в порошок і будь-яку скаргу приберу зі ЗМІ,, оскільки я пра-
цюю під дахом Сіренка (примітка — начальник Департаменту ДАІ МВС України), 
а він — під Яремою (примітка — Генеральний прокурор України)». Після Ваших 
перевірок, які ні до чого не призвели, нас щодня примушують виходити на дорогу 
і фактично грабувати людей. Ми розуміємо, що у будь-який момент любого з нас 
за ці злочини можуть заарештувати співробітники ДВБ і ніяке начальство нас 
тоді не врятує. Ми в безвихідному становищі.

Перетворення ДАІ Полтавської області в організоване злочинне угрупу-
вання почалося після призначення на посаду начальника обласної ДАІ полковника 
міліції Блажівського П.І. З перших же днів свого «керівництва» він оголосив спів-
робітникам про те, що тепер вони працюватимуть «по-новому» і мають щодня 
здавати йому «оброк». Гроші здаються йому прямо в кабінеті, де він підписує на 
конверті, який підрозділ здав гроші і суму. Після Ваших перевірок оброк виріс у два 

284 Інтернет-видання «Дорожный контроль». Заместителем начальника УГАИ Полтавщины назначили того, 
кого СБУ обвиняла в коррупции. http://roadcontrol.org.ua/node/2255
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рази, оскільки нам було сказано — «за ваші скарги мені довелося сплатити від-
ступні «перевіряючим». Виходить так, що чим більше Ви його перевіряєте, тим 
більше грошей ми повинні йому здавати. Багато хто з нас знав Блажівського. по 
службі і раніше, а тому такими новинами ми не здивовані — за час своєї служби 
в міліції він прославився саме систематичним здирством. Причому, не тільки зі 
звичайних громадян, але і зі своїх товаришів по службі. Його неодноразово знімали 
за це з посад, але Блажівський П.І. з’являвся в різних областях знов і знов. А остан-
нє його призначення та призначення його братів здивували відразу три області: 
три брати — три області, один «крохобор» краще другого. Пошкодуйте своїх 
співробітників Дніпропетровської, Полтавської і Херсонської областей — пере-
рвіть цю династію хабарників, вони людей просто обдирають. 

Його помічник, начальник кадрового забезпечення Соловей на роботу ви-
ходить тільки для збору грошей. Торгує всім — дозволами на переобладнання 
автомобілів, бланками водійських посвідчень, номерами (навіть вживаними). Ціна 
коливається від 2 000 до 5 000 грн. У місяць заносить Блажівському 200 000 грн. 
Ротою ДПС володіє пан Василенко, в обов’язки якого входить збір грошей, який 
не тільки збирає з інспекторів по 400 грн. з екіпажу щодня, але й займається 
продажем вихідних днів для співробітників (250 грн. за один день) та відпусток 
(3.000 грн. місяць). Якщо грошей не приніс і план по протоколах не виконав або не 
поставив автомобіль на штрафмайданчик, то зміну продовжують і інспектори 
працюють, доки не буде і те і інше. У місяць, підрахувавши кількість нарядів ДАІ, 
легко виходить сума 100.000 грн., а ще є міське ДАІ — 40.000грн. Хочеш — не 
хочеш, а рядовим інспекторам доводиться удаватися до свавілля, інакше не зі-
брати грошей для Блажівського П.І..

Зрозуміло, що нікуди не ділися і традиційні джерела неправедного «заро-
бітку» керівництвом обласного ДАІ. Наприклад, торгівля «хлібними» посадами — 
у випадку, коли на одне місце претендують одразу декілька чоловік, Блажівський 
П.І. та Соловей влаштовують справжній аукціон. Або взяти продаж візитних 
карток головного автоінспектора Полтави — така дорожня індульгенція від 
Блажівського коштує біля 200 доларів США. До всього цього, Блажівський П.І. та 
його друзі отримують значну «мзду» з кожної дорожньо-транспортної пригоди. 
Охочих «домовиться» і зробити винуватцем аварії когось іншого вистачало за-
вжди, але тільки при Блажівському подібна «послуга» стала практично офіційною 
— в управлінні обласної ДАІ існує негласний «прейскурант». Також Блажівський 
П.І. блокує будь-яке пересування по області сільгосптехніки, автомобілів ферме-
рів, підприємців, якщо вони не заплатять йому щомісячну дань за дозвіл рухатися 
по дорогах області. Кожен начальник районного підрозділу ДАІ, в залежності від 



Права людини в діяльності української міліції — 2014200 | 

платоспроможності району, щомісячно несе від 3 000 до 10 000 грн.

Бензин автогосподарства Блажівський забирає для свого автомобіля і 
ділиться зі своїми помічниками. Інспектори ДАІ всіх підрозділів виїжджають на 
службу без бензину і перше, що вони повинні зробити — заправити службове 
авто за свій рахунок.

Блажівський всім розповідає, що гроші він збирає не для себе, а для свого 
«даху», а напідпитку каже про те, що весь Департамент внутрішньої безпеки і 
прокуратуру він «годує з руки» і вони нічого йому не зроблять. І у нас не має під-
став у цьому йому не вірити, тому що нікого не цікавить «олігархічний» спосіб 
життя Блажівського, на який йому явно би не вистачило офіційної зарплати.

Пане Міністре! Ви знаєте, що українські громадяни все сильніше ненави-
дять нашу міліцію? Це тому, що такі, як Блажівський і Соловей перетворили її на 
свою феодальну дружину і примушують займатися інших пограбуванням простих 
громадян. Ми, як розбійники, вимушені щодня виходити на дороги і грабувати, гра-
бувати та ще раз грабувати через те, що ми щодня повинні нести дань нашому 
«князьку». А якщо відмовишся це робити, то опинишся без роботи. Блажівський 
вимагає, щоби ми не тільки давали «показник», хоча всі показники відмінили і ДАІ 
повинна працювати на профілактику, а й несли гроші в його особисту «касу». 
Щоби він міг купувати нові будинки і автомобілі, щоби могли жирувати його за-
ступники. 

Невже не Ви командуєте міліцією? Всі факти, про які ми написали легко 
перевірити. Пришліть реальну перевірку, а не таку, що нас зібрали в одному класі 
і всі, при самому Блажівському, пишуть пояснення про те, який він хороший. У нас 
в області за рекордно короткий час ДАІ втратила авторитет серед людей, а 
Блажівський поводиться як місцевий всевладний князьок, чим відверто дискреди-
тує всю міліцію України і Вас особисто. І ніякими рекламними фільмами про міліцію 
цього не виправити.

Пан Міністре — за весь час, скільки існує ДАІ України, такої кількості 
скарг, як написано на Блажівського, не було написано ні на одного керівника ДАІ 
— за 5 місяців 10 скарг. Може вже слід припинити це беззаконня? Або Ви хочете, 
щоби співробітники ДАІ прийшли з пікетом під будівлю УМВС і зганьбили всю 
систему, показавши, що після Майдану нічого не помінялося, а тільки погіршало у 
рази. Будь ласка, проявіть твердість і характер, очистіть міліцію від «переверт-
нів». Наш лист також адресований і дубльований Президентові, в СБУ, Верховну 
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раду і Генпрокуратуру України. Співробітники обласної ДАІ просять розібратися 
з положенням, яке склалося в Державтоінспекції Полтавської області. З повагою 
до Вас, весь особовий склад ДАІ в Полтавській області»285.

Незважаючи на таке звернення працівників міліції, відповідних кадрових 
змін у Полтавській ДАІ не сталося, а у грудні 2014 р. прокуратура Полтавської 
області спільно з працівниками СБУ затримала начальника УДАІ УМВС України в 
Полтавській області за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 
КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди). При цьому на веб-
сайті прокуратури повідомлялося:

«Встановлено, що після призначення на посаду начальник УДАІ УМВС 
України в Полтавській області з метою незаконного збагачення вимагав від під-
леглих працівників грошові кошти. Щомісячні суми від кожного керівника підрозді-
лу складали від 1 000 до 4 000 доларів США. У затриманого в портфелі вилучено 
готівкою 18 тисяч доларів США, а під час обшуку у квартирі — майже 900 тисяч 
грн., 20 тис. доларів США, 6 тисяч євро. Загалом вилучено понад 1,5 мільйони грн. 
Наразі слідчими готується клопотання про обрання затриманому запобіжного 
заходу — взяття під варту»286.

Проте під вартою міліцейський керівник перебував не довго: 

«Затриманий на великому хабарі начальник Управління ДАІ Полтавської 
області Петро Блажівський вийшов на волю. Як повідомляє Інтернет-видання 
«РБК» з посиланням на Державну пенітенціарну службу, за Блажівського був вне-
сений залог у розмірі 10 мільйонів гривень. Відомо, що братом Петра Блажівсько-
го є Мар’ян Блажівський — діючий начальник УДАІ Дніпропетровської області. 
Другий брат — Іван Блажівський з 2011 по 2014 рік займав посаду начальника 
ДАІ міста Севастополь. Третій брат — Євген Блажівський з 2008 по 2010 роки 
був прокурором міста Києва, а з листопада 2010 року — заступником Генпроку-
рора Віктора Пшонки. У Євгена Блажівського є дочка — Наталія Блажівська, яка 
займає посаду судді Вищого адміністративного суду України»287.

285 Інтернет-видання «Полтавщина». Анонимное письмо сотрудников ГАИ Полтавщины к Авакову: Нас прев-
ратили в ОПГhttp://poltava.to/news/29403/
286 Офіційний сайт Прокуратури Полтавської області. У затриманого начальника УДАІ в Полтавській області 
вилучено понад 1,5 млн. грн. http://pol.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=148602
287 Інформаційний портал «Україна без корупції». Петр Блаживский – новый ректор Мельник? 
http://www.coruption.net/statti/item/10907-petr-blazhivskij-novyj-rektor-melnik
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Подібний стан справ не слід розцінювати, як прикре виключення, прита-
манне окремій галузевій службі чи регіону України — на жаль, спонукання керів-
никами до корупції рядових співробітників є сталою нормою виживання останніх 
у правоохоронній системі. 

У вересні 2014 р. до міністра внутрішніх справ, генерального прокурора 
та голови Служби безпеки України з відкритим листом звернулися працівники 
відділення ДАІ з обслуговування Уманського району і спецпосту м. Умань, які 
вимагали провести службове розслідування та припинити здирництво з боку їх 
керівника Давимока С.Г. Зокрема, у своєму листі міліціонери вказують: 

«З призначенням цієї особи на посаду в роботі відділення ДАІ нічого не 
змінилося — корупція та хабарництво як були, так і процвітають тепер. «Кри-
шують» Давимока С.Г. начальник УДАІ Черкаської області та його заступник. 
Вказані особи щомісячно отримують певну суму грошей від нашого начальника, 
який отримує ці кошти від своїх підлеглих. Щомісячна сума, яку вимагає Давимока 
С.Г. — 300 доларів з кожного. У серпні 2014 року, під час комплектації відділення 
ДАІ з обслуговування Уманського району та спецпосту міста Умань, кожен пре-
тендент на посаду пройшов «особисту співбесіду» з Давимокою С.Г., який під час 
спілкування називав суму від 1 000 до 3 000 доларів (в залежності від посади, яку 
хотів би займати працівник).

Попередній командир Уманського взводу, при якому з території підрозділу 
ДАІ «висохло» 20 тонн контрабандного спирту на суму більше 500 000 грн, за це 
був лише переведений на нижчу посаду. Але він передав Давимоку С.Г. естафету 
«кришування» автомобілів, які перевозять незаконні вантажі та сільгосптехніку 
без дозволів. Знову з’явилися списки транспортних засобів, які можуть безпере-
шкодно рухатися по території Черкаської області, а вантажний автомобіль, якого 
немає у списку, згідно вказівки Давимока затримується до того часу, поки власник 
автомобіля не вирішить фінансові питання. Плата з одного вантажного автомо-
біля, що перевозить сільгосппродукцію, становить 3 000 гривень на місяць.

По території м. Умань та Уманського району пересуваються автомобілі 
з підробленими свідоцтвами про реєстрацію та перебитими номерами кузовів 
— так звані «двійники». Під час затримання такого автомобіля, Давимока осо-
бисто проводить бесіду з його водієм і повідомляє, що автомобіль ставиться на 
штрафмайданчик і буде порушено кримінальну справу. За уникнення такої про-
блеми водієві пропонується сплатити 1 000 доларів. Якщо водій відмовляється 
(що буває дуже рідко) автомобіль затримується.

Нещодавно під час проведення наради Давимока С.Г. сказав, що потрібно 
здати по 1 000 доларів з кожного працівника ДПС для керівництва обласного 
управління ДАІ за те, що вони «кришують» наше відділення.
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В м. Умань є так звана самооборона, яка роз’їжджає на автомобілях — 
«двійниках». З керівником даної організації Давимока С.Г. заключив угоду про те, 
що він не зачіпає їхні незаконні автомобілі, а вони, у свою чергу, його підтриму-
ють і не будуть вмішуватися у його незаконну діяльність»288.

«Інспектори ДАІ Миколаївської області розповіли на відеокамеру про реалії 
органів Державтоінспекції. Стандартний тариф для того, щоби працевлашту-
ватися у ДАІ складає 3 000 доларів. Кожний місяць треба заносити командиру 
фіксовану суму — рівно 200 доларів і обов’язково у доларах. Бензин не видається 
взагалі. Якщо я стою на посту і їде інспекція з особового складу, то їм необхідно 
дати гроші — 300 гривень, які передаються у момент рукостискання начальни-
ком зміни. Мені неодноразово казали: ДАІ — це комерційна структура.

Якщо я зупиняю нетверезого суддю, я можу йому тільки порекомендувати 
пройти огляд. Прокурору, тверезий він чи не тверезий, теж ніхто нічого не зробить. 
А для звичайної людини сума хабара залежить від ситуації — бувало так, що і за 
500 гривень відпускали. Кадровий підрозділ — самий корумпований відділ і так не 
тільки в ДАІ. Ви самі розумієте — звання, просування по службі, нагороди, відпустки. 
Начальник кадрів живе дуже добре. На штрафмайданчику з автомобілів знімають 
нові запчастини, вірніше міняють їх на старі, щоби машина змогла завестися»289.

Протягом 2014 р. оновлене керівництво МВС неодноразово звітувалося 
про знищення корупційних схем своїх попередників у сфері закупівель та вико-
ристання державних коштів.

«Міністерство внутрішніх справ розірвало всі відносини з фірмою ЄДАПС і 
передало її функції комбінату «Україна» — про це заявив заступник міністра вну-
трішніх справ Сергій Чеботар. «Ми повністю ліквідували всі зв’язки Міністерства 
внутрішніх справ з фірмою ЄДАПС. На сьогодні жоден, навіть маленький документ 
не випускається на ЄДАПС», — повідомив Чеботар. За інформацією МВС, завдяки 
передачі функції виготовлення бланків суворої звітності від цієї фірми до державного 
поліграфкомбінату «Україна» «ліквідовано корупційні схеми і істотно знижені ціни на 
документи для українських громадян». Як заявив Сергій Чеботар раніше, виготовлен-
ня водійських посвідчень та техпаспортів для українців стане на 40 % дешевше»290.

288 Інтернет-видання «Про головне». Уманські ДАІвці просять звільнити хабарника (звернення). 
http://progolovne.ck.ua/archives/112433
289 Інтернет-видання «Дорожній контроль». Исповедь инспектора: ГАИшник на видеокамеру рассказал всю 
правду о работе в милиции. http://roadcontrol.org.ua/node/2138
290 Антикорупційний портал. МВС «ліквідувало корупційні схеми» і розірвало всі відносини з фірмою ЄДАПС, 
– заступник міністра. http://www.acrc.org.ua/ua/news-and-events/news/all/mvs-likviduvalo-korupczijni-sxemi-i-
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Але, незважаючи на такі запевнення, 2014 рік не став виключення в час-
тині висунення до МВС звинувачень у непрозорості проведення тендерів. Так, 
предметом уваги журналістів стала тема виготовлення автомобільних номерів з 
символікою Євросоюзу. 

«У серпні 2014 року МВС вирішило віддати чергову порцію в 50 мільйонів 
грн. на виготовлення автомобільних номерів. Гроші отримали зовсім не «Форт» 
чи «УТАЛ», як підказує формальна логіка, а харківське ТОВ «Світлофор». Несподі-
ваний успіх ТОВ прийшов після того, як власники патенту (міліціонери) несподіва-
но дали харків’янам право на його використання, при чому тільки їм. Відкритого 
тендеру не було — «Форт» від замовлення відмовився сам. Володіння патентом 
на державну власність є справою прибутковою, саме тому вереснева інформа-
ція «Наших грошей» про те, що майбутні автомобільні номери з євросимволікою 
знову стали запатентованим товаром і знову держава розділила право на ін-
телектуальну власність із приватною фірмою (на цей раз — «Голден флора») 
сколихнула «широкі верстви трудящих». Журналісти кинулись у Вишневе — міс-
то, де прописана фірма-щасливчик, однак традиційно нікого не знайшли. МВС з 
сумом відчуло, що у країні щось змінилося і все замовчати, як було у останні роки, 
не вдасться. Першу спробу відчиститись МВС зробило 30 вересня. ДАІ на своєму 
сайті розмістила пояснення, що, хоча патент і належить державі і приватникам, 
усі права належать винятково державі — згідно з договором між ДАІ і «Голден 
флорою». Тобто міліціонери вирішили довго не напружуватись і застосували тех-
нологію Могильова, але цього разу «відмазка» не пройшла і розголос у суспільстві 
не вщухав. Після чергового листа від «пересічних громадян», ДАІ видала нову вер-
сію — «Голден флори» не буде. Вона, виявляється, була тимчасово — тільки для 
того, щоб допомогти державі оформити патент, бо міліціонери в тому не дуже 
знаються. А хлопці з Вишневого вирішили допомогти і безкоштовно все зареє-
стрували — наполовину на державу, наполовину — на себе. А ось зараз, пишуть 
в МВС, починається другий етап комбінації: ДАІ і «Голден флора» знову звернулись 
у патентні органи з пропозицією спровадити приватників і лишити тільки ДАІ. 
І уже через кілька місяців це нарешті станеться. Тому корупції нема, а є тільки 
діяльність, що у народі називається «благочинністю» і «волонтерством». 

Не намагайтеся зрозуміти, чому ДАІ не могло знайти за 100 доларів юрис-
та, який їй все би зареєстрував. Бо, ясна річ, читати відповідь МВС треба між 
рядків. Звучить вона насправді так: «Ми придумали класну схему, яка завжди пра-
цювала. Вона трохи зарано з’явилася в ЗМІ, а тому довелось щось вигадувати. 

rozirvalo-vsi-vidnosini-z-firmoyu-edaps-zastupnik-ministra.html
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Вигадати щось пристойне так і не вдалось — і нам сказали схемою пожертву-
вати. Шкода, але проти начальства не попреш, довелось давати задній хід. Є, 
правда, мінімальний шанс, що народ про історію забуде, і ми відіграємо все назад. 
Тим паче, що зміни в патент можна вносити довго, юридично ж поки що все на 
нашому боці». Хотілося би закінчити оптимістично. Усе-таки на практично іден-
тичну історію, яка сталась за часів Могильова, журналісти й громадяни так і не 
змогли вплинути. Собак гавкав — караван йшов. А сьогодні вистачило місяця, аби 
зіпсувати настрій цілому МВС»291.

В свою чергу, електронне видання «Європейська правда» 11.01.2015 р. 
публікує матеріал «ДержАвтоімітація: урядове прочитання європейських стан-
дартів», який не тільки фактично звинувачує МВС у спробах ввести «фірму-про-
кладку» у систему інтелектуальної власності щодо номерних знаків, а й вказує на 
необґрунтованість тверджень міліцейського керівництва щодо обов’язковості 
запровадження номерних знаків так званого «європейського зразку»:

«Як повідомив заступник Міністра внутрішніх справ України, керівник 
апарату Сергій Чеботар, Україна зможе користуватися перевагою, яку досі краї-
ни отримували лише на етапі вступу до Євросоюзу. «Нові номерні знаки країн Єв-
ропи, які використовуються на етапі набуття членства в Європейському союзі, в 
Україні будуть введені вже з 31 березня цього року», — процитував міліцейського 
посадовця офіційний сайт МВС. Це пов’язано з підписанням Угоди про асоціацію 
України з Євросоюзом», — повідомила низка інших ЗМІ, посилаючись на інформа-
цію ДАІ. ДАІ здавна обґрунтовує «номерну реформу» потребою виконання умов 
асоціації і такі заяви вже лунали від автоінспекції ще в листопаді. Таке поєднання 
не могло не збентежити «Європейську правду», адже Угода апріорі не висуває до 
України таких вимог. Тож ми надіслали запит щодо їх існування до представни-
цтва ЄС в Україні. Відповідь ЄС виявилася очікувано жорсткою: там запевнили, 
що МВС каже неправду. «В Угоді про асоціацію немає жодних норм щодо зовніш-
нього вигляду реєстраційних номерів автомобілів. Навіть в ЄС немає гармонізації 
з цього приводу. Єдина норма — наявність символу ЄС з лівого боку», — заявили 
у представництві, де, як виявилося, також звернули увагу на дивні заяви МВС.

В ЄС дійсно з 1998 року існує стандарт щодо наявності з лівого боку но-
мерного знаку лого ЄС на синьому тлі. Так от — саме цей стандарт ЄС не буде 
дотриманий у нових номерах. Адже повідомляється, що «зірочки» з’являться на 
українських номерах лише після вступу України до ЄС (в ДАІ, мабуть, переконані, 
що нас туди приймуть). А суть стандарту — саме у «зірочках».

291 Сайт «Наші гроші». Цирковий номер МВС. http://nashigroshi.org/2014/11/21/tsyrkovyj-nomer-mvs/
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Для розуміння: навіть перед вступом до ЄС у країни немає потреби змі-
нювати номерні знаки на автомобілях. То навіщо ДАІ повідомляє нам неправду 
про потребу впровадити нові стандарти? Дві найбільш імовірних причини: або це 
патологічна звичка брехати, або ж бажання «прикрити євростандартом» якусь 
не надто чесну оборудку. Яка з них реальна — наразі неясно (і не виключено, що 
є третя чи поєднання двох перших). Слідкувати за рухами ДАІ у підготовці до 
видачі нових номерів доведеться дуже уважно, бо надто вже багато неправди 
виходить від цього відомства у процесі підготовки до їх впровадження»292.

Незрозумілість процедури та логіки прийняття в системі МВС рішень 
про витрати бюджетних коштів у 2014 р. неодноразово привертала прискіпли-
ву увагу суспільства, що цілком зрозуміло, за умов загострення економічної 
кризи в країні. 

«Управління Державної служби охорони при ГУ МВС України в Донецькій 
області 27 травня уклало угоди на придбання одягу і взуття. Загальна вартість 
угоди складає 2,94 мільйони грн. Про це повідомляється у «Віснику державних за-
купівель». Але ціни у півтора рази вищі, ніж на аналогічних закупівлях. Зокрема, 
напівчеревики хромові чорного кольору придбають по 519,78 грн., але у грудні 
2013 року Управління Державної служби охорони при УМВС України в Миколаїв-
ській області через тендер купило такі ж черевики по 322,38 грн. Так само чере-
вики хромові з високими берцями купують по 614,04 грн., а в Миколаєві придбали 
по 381,18 грн. Також куртки зимові замовлено по 580,80 грн., проте відомо, що 
в січні цього року Управління Державної служби охорони при ГУ МВС України в 
Одеській області купувало такі ж куртки по 401,22 грн.»293.

«Військова частина 3078 (центральна база забезпечення Національної 
Гвардії) 6 листопада за результатами тендеру уклала угоди з ТОВ «Сівертекс» 
на закупівлю наметів на суму 6,81 млн. грн. Замовлено 150 наметів типу УСБ-
56 (по 26 100 грн./шт.) і стільки ж УСТ-56 (по 19 300 грн./шт.). Нагадаємо, що 
у липні Нацгвардія закуповувала у цього ж «Сівертекса» перший тип наметів по 
24 880 грн/шт., а другий — по 18 950 грн./шт. При цьому у відкритих джерелах є 
дані про ціни 18-20 тис грн. за УСБ-56 і від 10 до 19 тисяч за УСТ-56»294.

292 Інтернет-видання «Європейська правда». ДержАвтоІмітація: урядове прочитання європейських стандар-
тів. http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/01/11/7029508/
293 Сайт «Наші гроші». Донецьким міліціонерам купили на 3 мільйони курток і берців по надвисоким 
цінам. http://nashigroshi.org/2014/06/04/donetskym-militsioneram-kupyly-na-3-miljony-kurtok-i-bertsiv-po-
nadvysokym-tsinam/
294 Там само. Нацгвардія докупила медичних наметів на 7 мільйонів по підвищеним цінам. http://
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«Військова частина 3078 (Нацгвардія) 18 вересня акцептувала пропозицію 
ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Спецпромкомплекс» на постачання 150 тон 
цукру на суму 1.73 мільйони гривень. Про це повідомляється у «Віснику державних 
закупівель». Цукор збираються придбати по 11.50 грн./кг. Це значно дорожче ва-
гового цукру у роздрібних мережах, де у вересні його можна було придбати по 9-10 
грн./кг. Також акцептована ціна значно більше від гуртових цін на ринку — від 8.5 
грн./кг. Причини вибору саме цього постачальника не повідомляються»295.

Проте найбільш поширеним різновидом проявів корупції у системі МВС 
продовжує залишатися хабарництво з боку правоохоронців середньої та нижчої 
ланки, яке має різні та специфічні, в залежності від галузевої служби, форми. 

Особливості вітчизняного кримінально-процесуального та адміністратив-
ного законодавства, а також пануюча в органах суду й прокуратури атмосфера 
вседозволеності, зумовлюють існування в міліції практики звільнення правопо-
рушників від відповідальності за винагороду. 

Не реєстрація або перекваліфікація злочину, припинення кримінального 
провадження, пом’якшення запобіжного заходу, не складання протоколу про 
адміністративне правопорушення, не проведення законної конфіскації майна, 
приховування виявлених порушень порядку здійснення підприємницької діяль-
ності — подібний платний міліцейський «сервіс» наразі доступний для право-
порушників у всіх регіонах України. 

Як і за минулих років, право продовжує залишатися об’єктом торгу, що, в 
свою чергу, призводить до ситуації, коли громадяни не в змозі добитися захисту 
своїх конституційних прав і законних інтересів без попереднього матеріального 
стимулювання співробітника міліції до виконання ними своїх обов’язків — на-
приклад, сплачуючи винагороду за розшук викраденого автомобіля. 

Аналогічна ситуація має місце й у сфері адміністративних послуг, 
суб’єктом надання яких є служби МВС — відвідувачі вимушені додатковою 
винагородою заохочувати посадову особу до належного виконання нею своїх 
обов’язків з оформлення тих чи інших документів або дозволів. 

nashigroshi.org/2014/11/12/natshvardiya-dokupyla-medychnyh-nametiv-na-7-miljoniv-po-pidvyschenym-tsinam/
295 Там само. Бійцям Авакова за 2 мільйони купують цукор оптом дорожче, ніж в роздрібних магазинах. 
http://nashigroshi.org/2014/09/24/natshvardiya-za-2-miljony-kupuje-tsukor-optom-dorozhche-nizh-v-rozdribnyh-
mahazynah/
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«У Києві підполковника міліції затримали «на гарячому» при отриманні ха-
бара у 28 000 доларів США. Як було з’ясовано, до правоохоронця звернувся зна-
йомий з проханням надати сприяння у вирішення питання про припинення кримі-
нального провадження, яке було розпочате за фактом вимагання. Підполковник 
запевнив знайомого, що до нього не будуть застосовувати міру запобіжного за-
ходу у вигляді тримання під вартою, а у подальшому кримінальне провадження 
взагалі припинять. Свої послуги міліціонер оцінив у 28 000 доларів»296.

«Прокуратурою Запорізької області підтримано державне обвинувачення 
у судовому розгляді кримінального провадження стосовно колишнього оперупов-
новаженого УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області, який отримав хабара у 
розмірі 40 000 грн. Як встановлено досудовим розслідуванням, колишній право-
охоронець вимагав і одержав неправомірну вигоду (ч. 2 ст. 368 КК України) за не 
притягнення громадянина до кримінальної відповідальності за вчинення право-
порушень, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів»297.

«Старший оперуповноважений відділу Управління боротьби з незаконним 
обігом наркотиків ГУ МВС України у Львівській області схиляв затриманого до 
передачі хабара у розмірі 15 000 доларів США за не притягнення до кримінальної 
відповідальності за зберігання наркотичних засобів. Слідством було з’ясовано, 
що міліціонер діяв у співучасті з трьома іншими правоохоронцями. Потерпілий 
погодився на умови вимагачів та передав їм частину обумовленої суми»298.

«В Одесі працівники прокуратури затримали слідчого одного з міських 
райвідділів міліції. Останній вимагав і отримав хабара у розмірі 27 000 гривень 
від батьків неповнолітніх за не притягнення підлітків до кримінальної відпові-
дальності за хуліганство»299.

«Прокуратура Київської області розпочала кримінальне провадження за 
фактом одержання неправомірної вигоди старшим дільничним інспектором мі-
ліції та старшим слідчим слідчого відділу одного з територіальних підрозділів 

296 Асоціація УМДПЛ. В Киеве подполковника милиции задержали на взятке в 28 тыс. долларов. http://
umdpl.info/2014/08/v-kyeve-podpolkovnyka-mylytsyy-zaderzhaly-na-vzyatke-v-28-tyis-dollarov/
297 Там само. На Запоріжжі засуджено працівника УБОЗу, який отримав 40 тис. грн. хабара. http://umdpl.
info/2014/10/na-zaporizhzhi-zasudzheno-pratsivnyka-ubozu-yakyj-otrymav-40-tys-hrn-habara/
298 Там само. На Львівщині набув законної сили вирок стосовно колишнього правоохоронця, який переви-
щив службові повноваження та вимагав хабара. http://umdpl.info/2014/10/na-lvivschyni-nabuv-zakonnoji-syly-
vyrok-stosovno-kolyshnoho-pravoohorontsya-yakyj-perevyschyv-sluzhbovi-povnovazhennya-ta-vymahav-habara/
299 Там само. В Одессе следователь милиции попался на взятке. http://umdpl.info/2014/10/v-odesse-
sledovatel-mylytsyy-popalsya-na-vzyatke/
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ГУ МВС України в Київській області. Правоохоронці вимагали та отримали від 
громадянина неправомірну вигоду у сумі 4 000 доларів США. За таку «винагороду» 
вони обіцяли не притягувати до кримінальної відповідальності та закрити від-
повідне кримінальне провадження»300.

«Слідчим відділом прокуратури Запорізької області направлено до суду об-
винувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди) сто-
совно заступника начальника сектору кримінального розшуку одного з районних 
відділів внутрішніх справ. Як встановлено досудовим розслідуванням, він у змові з 
працівниками батальйону патрульної служби вимагав та отримав 1 000 доларів 
США за не притягнення громадянина до кримінальної відповідальності за завідомо 
неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення»301.

«Співробітники столичної прокуратури затримали двох старших інспек-
торів полку спецпідрозділу ДПС ДАІ МВС України (бувша «Кобра») при отриманні 
хабара у розмірі 43 000 гривень. Слідчими діями встановлено, що при виконанні 
службових обов’язків вони зупинили автомобіль для перевірки документів, які вия-
вилися підробленими. Міліціонери запропонували водію сплатити їм 3 000 доларів 
США, щоби не фіксувати порушення. До моменту проведення оплати працівники 
ДАІ конфіскували автомобіль у власника. Водій зміг зібрати 43 300 гривень, які і 
передав інспекторам»302.

«У Волинській області Служба безпеки України задокументувала та ви-
крила злочинну діяльність начальника одного із райвідділів міліції області та 
його заступника. Встановили, що правоохоронці упродовж липня-серпня 2014 
року незаконно вимагали та одержали від місцевого жителя неправомірну вигоду 
на загальну суму 1 500 доларів США за не перешкоджання у перевезенні товарів 
територією району»303.

«За даними прокуратури, старший оперуповноважений відділу по бороть-
бі з корупцією УБОЗ ГУ МВС України в Одеській області вимагав та отримав 5 

300 Офіційний сайт Генеральної прокуратури України. На Київщині міліціонерів затримано за хабар у 
4 тисячі доларів США. http://www.gp.gov.ua/ua/reegions_news_detail.html?_m=publications&_c=view&_
t=rec&id=146191
301 Асоціація УМДПЛ. Судитимуть міліціонера-хабарника. http://umdpl.info/2014/09/sudytymut-militsionera-
habarnyka/
302 Асоціація УМДПЛ. «Элитные» ГАИшники из КОБРЫ попались на взятке в 43 тысячи гривен. http://umdpl.
info/2014/11/elytnyie-hayshnyky-yz-kobryi-popalys-na-vzyatke-v-43-tyisyachy-hryven/
303 Інформаційне агентство «Волинські новини». Волинського міліціонера впіймали на «гарячому». http://
www.volynnews.com/news/economics/volynskoho-militsionera-vpiymaly-na-hariachomu-/
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000 доларів США від чиновника Пенсійного фонду України за неприйняття мір 
з його звільнення. Раніше прокуратура повідомляла про затримання вказаного 
чиновника, який проходить у справі у якості посібника. За грошову винагороду він 
мав сприяти підлеглому зберегти посаду»304.

«Прокуратурою та СБУ затриманий один з керівників Харківського філіалу 
Центральної бази ресурсного забезпечення МВС України під час одержання не-
правомірної вигоди. Як повідомила прес-служба прокуратури Харківської області, 
використовуючи свою посаду підполковник міліції вимагав і отримав від підпри-
ємця 25 000 гривень — саме у таку суму правоохоронець оцінив повернення об-
ладнання, яке зберігалося на базі»305.

«На Тернопільщині на хабарі спіймали міліціонера. Підполковник міліції 
вимагав 3 000 гривень у приватної особи за надання послуг, які належать до 
компетенції очолюваного ним підрозділу. Та фіналом неправомірної угоди стало 
не фінансове збагачення, як на це сподівався правоохоронець, а відкриття кримі-
нального провадження, адже у хід подій втрутилися працівники відділу внутріш-
ньої безпеки та прокуратури області. Міліцейського керівника затримали, щойно 
гроші опинилися в його руках»306.

Втім, крім банального одержання хабара, співробітники правоохоронних орга-
нів використовують багато інших способів для свого корупційного збагачення, зокрема:

 � вимагання від комерційних структур так званої «спонсорської» допомоги 
у вигляді придбання та безоплатної передачі для потреб міліції меблів, 
оргтехніки, паливно-мастильних матеріалів, проведення ремонту примі-
щень за заниженими цінами тощо; 

 � отримання від керівників суб’єктів підприємництва коштів за вирішення 
питання про не проведення перевірок їх діяльності; 

 � оплачуване невжиття заходів з припинення кримінальних і адміністратив-
них правопорушень — обіг наркотичних засобів, виготовлення неліцензо-

304 Асоціація УМДПЛ. Старший опер УБОП в Одессе попался на крупной взятке. http://umdpl.info/2014/11/
starshyj-oper-ubop-v-odesse-popalsya-na-krupnoj-vzyatke/
305 Там само. Подполковник МВД задержан на взятке в 25 тыс. грн. http://umdpl.info/2014/08/podpolkovnyk-
mvd-zaderzhan-na-vzyatke-v-25-tyis-hrn/
306 Там само. На Тернопільщині на хабарі спіймали міліціонера. http://umdpl.info/2014/08/na-ternopilschyni-
na-habari-spijmaly-militsionera/
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ваної продукції, незаконний гральний бізнес, продаж алкоголю, торгівля у 
невстановленому місці або без відповідних документів тощо;

 � неофіційне проведення за винагороду оперативно-розшукових заходів 
або заходів з охорони;

 � оплачувана участь у якості повірених при розв’язанні бізнес-спорів та 
конфліктів інтересів цивільних осіб; 

 � заснування через родичів або підставних осіб комерційних структур, за-
хист від конкуренції та підтримка їх діяльності з використанням автори-
тету і можливостей займаної посади; 

 � оплачуване надання стороннім особам інформації, володільцем якої є 
міліція.

 � Масштабність та великий різновид проявів корупції у міліцейському се-
редовищі обумовлений багатьма факторами, серед яких доцільно виді-
лити наступні:

 � широка сфера діяльності органів внутрішніх справ;

 � передбачена законодавством можливість тимчасово обмежувати права 
та свободи громадян;

 � наділення міліціонерів значним обсягом прав і повноважень при вико-
нанні функцій контролю та покарання;

 � значна штатна чисельність особового складу;

 � недостатнє фінансування правоохоронного відомства;

 � низькі заробітні плати та скасування низки соціальних пільг, в результаті 
чого співробітники міліції вважають корупцію джерелом підтримання ма-
теріального благополуччя своєї родини;

 � відсутність ефективного та розгалуженого відомчого й громадського 
контролю за діяльністю міліції; 
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 � низька вірогідність бути притягнутим до відповідальності за корупційне 
правопорушення;

 � поширеність практики купівлі посад та оплачуваний протекціонізм як 
спосіб побудови службової кар’єри;

 � особливості ієрархічної побудови системи МВС з авторитарними мето-
дами керівництва та жорсткою дисципліною, через що підлеглий виму-
шений виконувати навіть сумнівні з точки зору законності вимоги свого 
керівництва;

 � правовий нігілізм у значної частини персоналу МВС, викликаний очевид-
ною для співробітників загальною корумпованістю влади і чиновницького 
апарату, в тому числі суддів та органів, що контролюють міліцію;

 � готовність громадян до вирішення своїх проблем і потреб у міліції коруп-
ційним шляхом;

 � професійна психологічна деформація персоналу, внаслідок якої корупція 
розцінюється співробітниками як буденне для міліції явище.

2. Антикорупційне законодавство 2014 року

14 жовтня 2014 року Верховна Рада України прийняла одразу кілька важ-
ливих законів антикорупційного спрямування — «Про запобігання корупції»307, 
«Про Національне антикорупційне бюро України»308, «Про засади державної анти-
корупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»309. 

В свою чергу, Президентом України цього ж дня був підписаний Указ 
«Про Національну раду з питань антикорупційної політики»310. У сукупності з 

307 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Закон України «Про запобігання корупції». 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
308 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Закон України «Про Національне антикоруп-
ційне бюро України». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1698-18
309 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Закон України «Про засади державної 
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки». http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/1699-18
310 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Указ Президента України «Про Національну 
раду з питань антикорупційної політики». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/808/2014



| 213

прийнятим у вересні 2014 р. Законом України «Про очищення влади»311, вка-
заний пакет нормативно-правових ініціатив, на думку їх авторів, повинен стати 
початком розгорнення активної практичної фази проведення антикорупційної 
реформи в державі. 

Основною новацією Закону України «Про запобігання корупції» стало 
заснування нового центрального органу виконавчої влади — Національного 
агентства з питань запобігання корупції, яке повинно забезпечувати формуван-
ня та реалізацію державної антикорупційної політики. Агентство має власний 
апарат (із самостійними структурними підрозділами), свої територіальні органи 
та наділено певним обсягом повноважень, в тому числі:

 � здійснювати аналіз стану запобігання й протидії корупції в Україні та діяль-
ності державних органів і органів місцевого самоврядування у цій сфері;

 � розробляти проекти антикорупційної стратегії, проводити моніторинг, ко-
ординацію та оцінку ефективності її виконання;

 � формувати антикорупційну політику та розробляти нормативно-правові 
акти для її реалізації, готувати та направляти до Кабінету Міністрів Укра-
їни проект національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної 
політики:

 � проводити дослідження з питань вивчення ситуації щодо корупції в країні;

 � здійснювати моніторинг та контроль за виконанням законодавства з пи-
тань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 
у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування;

 � надавати допомогу державним органам у виявленні та усуненні корупці-
огенних ризиків у їх діяльності;

 � контролювати, перевіряти, зберігати та оприлюднювати декларації осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самовря-
дування, проводити моніторинг способу їх життя;

311 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Закон України «Про очищення влади». http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
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 � забезпечувати ведення Єдиного державного реєстру декларацій та Єди-
ного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з ко-
рупцією правопорушення;

 � співпрацювати із особами, які добросовісно повідомляють про можливі 
факти корупційних правопорушень (викривачі), вживати заходи щодо їх 
правового та іншого захисту, притягувати до відповідальності осіб, ви-
нних у порушенні їх прав у зв’язку з таким інформуванням;

 � інформувати суспільство про здійснювані Національним агентством за-
ходи щодо запобігання корупції, залучати громадськість до формування, 
реалізації та моніторингу антикорупційної політики.

Для можливості реалізовувати ці повноваження, члени Національного 
агентства та уповноважені ним посадові особи отримали традиційні для пра-
цівників контролюючого органу права — безперешкодний доступ до приміщень 
органів влади, можливість отримання необхідної інформації та доступу до інфор-
маційних баз, право проводити перевірки з метою виявлення корупційних по-
рушень та внесення відповідних приписів, можливість опитувати посадовців та 
отримувати від них письмові пояснення, звертатися до суду із позовами про ви-
знання незаконними нормативно-правових актів та індивідуальних рішень, скла-
дати адміністративні протоколи, ініціювати службові розслідування та притяг-
нення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних правопорушень. 

Серед новацій, запропонованих Законом України «Про запобігання ко-
рупції», також можна виділити запровадження захисту «викривачів» (осіб, які 
надають допомогу у протидії корупції), встановлення необхідності розгляду 
анонімних повідомлень, якщо отримана інформація стосується корупційних дій 
конкретної особи, розширення переліку так званих «близьких осіб», певна дета-
лізація відомостей, що повинні зазначатися у деклараціях. 

Разом з тим, Закон містить достатньо багато суперечливих положень, 
які на практиці призведуть до ускладнення роботи антикорупційних структур, а 
отже до зниження ефективності протидії корупції. Так, у Законі не прописаний 
детальний механізм взаємодії Національного агентства із спеціально уповно-
важеними суб’єктами у сфері протидії корупції, не конкретизований порядок 
здійснення моніторингу способу життя суб’єктами декларування, не визначені 
питання організації співпраці з «викривачами» та не розроблені нормативні за-
побіжники з метою недопущення можливих зловживань з їх боку.
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Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» заснував 
новий спеціальний правоохоронний орган — Національне антикорупційне бюро, 
центральний апарат та 7 територіальних управлінь якого мають забезпечувати 
протидію кримінальним корупційним правопорушенням з боку вищих посадо-
вих осіб держави. У визначеному Законом форматі, Національне антикорупцій-
не бюро (НАБ) є ще однією потужною державною воєнізованою структурою (на 
персонал поширюється Положення про проходження служби рядовим та на-
чальницьким складом ОВС і Дисциплінарний статут ОВС України) з власними 
оперативно-розшуковими, оперативно-технічними, слідчими та експертними під-
розділами, підрозділами швидкого реагування та внутрішнього контролю.

Для реалізації завдань по боротьбі з корупцією, співробітники НАБ отри-
мують доволі значний спектр прав, зокрема:

 � зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю і спеціальні за-
соби, а також застосовувати заходи фізичного впливу на підставах і в 
порядку, що передбачені Законом України «Про міліцію»; 

 � здійснювати гласні та негласні оперативно-розшукові заходи;

 � займатися досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень 
власної підслідності;

 � вживати заходи з розшуку та арешту коштів або іншого майна;

 � отримувати необхідну інформацію, у тому числі з автоматизованих сис-
тем та реєстрів, а також оперативні матеріали, кримінальні проваджен-
ня, інформацію з обмеженим доступом, створювати власні інформаційні 
системи;

 � опечатувати та брати під охорону приміщення (за винятком жилих), ви-
лучати предмети та документи;

 � безперешкодно входити до приміщень, направляти у державні органи ре-
комендації щодо усунення причин та умов, які сприяють вчиненню кримі-
нальних правопорушень, віднесених до підслідності НАБ; 

 � подавати позови до суду; 
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 � забезпечувати особисту безпеку персоналу НАБ та осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві у підслідних йому кримінальних правопорушеннях;

 � на умовах добровільності та конфіденційності співпрацювати з особами, 
які повідомляють про корупційні правопорушення.

Слід зазначити, що одразу після прийняття Закон України «Про Націо-
нальне антикорупційне бюро України» був доволі жорстко розкритикований 
окремими експертами і політиками, передусім через те, що його положення зу-
мовлюють певну залежність директора НАБ як від Президента України, так і 
від парламенту, що, в свою чергу, можна розцінювати, як загрозу об’єктивності 
діяльності всього органу. 

У нормах Закону має місце недоцільне дублювання певних завдань і по-
вноважень Національного антикорупційного бюро та Національного агентства 
з питань запобігання корупції, передбачається можливість позабюджетного до-
даткового фінансування Бюро (міжнародні договори та проекти міжнародної 
технічної допомоги), що само по собі завжди є корупційним ризиком. 

Є суперечливою й позиція Закону щодо відрядження до Бюро прокуро-
рів для виконання повноважень під час здійснення досудового розслідування 
кримінальних правопорушень, оскільки це, в окремих випадках, може призвести 
до зменшення ефективності виконання НБА завдань з протидії корупції в самих 
органах прокуратури. 

Не менш дискусійними є й положення, що встановлюють перелік осіб, чия 
злочинна корупційна діяльність визнається предметом досудового розслідування 
для слідчих НАБ. Поклавши на антикорупційне бюро обов’язок здійснювати кримі-
нальне переслідування виключно «статусних» чиновників-корупціонерів, законодавці 
залишили питання організації протидії корупції серед посадовців середньої та ниж-
чої ланки іншим органам досудового розслідування, які не спеціалізуються на ан-
тикорупційній діяльності і не вважають її пріоритетним напрямком у своїй роботі. 
Очевидно, що за таких умов результативність боротьби з так званою «низовою ко-
рупцією» залишиться незадовільною, хоча саме від неї найчастіше потерпають пере-
січні громадяни. І саме за ступенем поширеності «низової корупції» суспільство, як 
правило, оцінює ефективність запроваджених державою антикорупційних заходів. 

Так, проводячи боротьбу з корупційними проявами в системі МВС, слід-
чі НАБ мають здійснювати досудове розслідування лише корупційних злочинів, 
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вчинених «особою вищого начальницького складу органів внутрішніх справ». 
Відповідно до «Положення про проходження служби рядовим та начальницьким 
складом органів внутрішніх справ»312 такими особами є співробітники атесто-
ваного складу із спеціальним званням від генерал-майора міліції (внутрішньої 
служби) і вище. Можна вказати і на певну некоректність подібного формулюван-
ня, яке визначає належність співробітника правоохоронного органу до категорії 
вищих посадових осіб не з урахуванням займаної ним посади, а присвоєного 
спеціального звання. 

«Засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стра-
тегія) на 2014- 2017 роки», затверджені Законом України від 14.10.2014 №1699-VІІ, 
являючись суто декларативним і, як зазначено у самому Законі, стратегічним до-
кументом, окреслюють ряд проблем, що сприяють поширенню корупції в державі 
та проголошують загальні заходи з їх усунення, маючи за кінцеву мету забезпечити:

 � створення системи прийняття рішень щодо антикорупційної політики на 
основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та чинників, 
які до неї призводять, незалежним спеціалізованим органом із залучен-
ням представників громадянського суспільства, а також формування сус-
пільної підтримки у подоланні корупції;

 � створення прозорих засад фінансування проведення виборів, діяльності 
політичних партій, усунення корупціогенних ризиків у діяльності виборних 
органів, посилення громадського контролю за їх діяльністю;

 � створення системи доброчесної та професійної публічної служби відпо-
відно до міжнародних стандартів і кращого світового досвіду;

 � запровадження ефективних антикорупційних програм у центральних ор-
ганах виконавчої влади, а також на державних підприємствах, забезпе-
чення для суспільства прозорості їх діяльності;

 � продовження реформування законодавства про державні закупівлі з ме-
тою усунення ризиків корупції та впровадження прозорої системи про-
ведення державних закупівель;

312 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Постанова Кабінету Міністрів Української 
РСР від 29.07.1991 р. №114 «Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальни-
цьким складом органів внутрішніх справ». http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/114-91-%D0%BF



Права людини в діяльності української міліції — 2014218 | 

 � реформування судової влади в Україні та усунення ризиків корупції у су-
дочинстві та діяльності органів кримінальної юстиції;

 � усунення корупційних передумов ведення бізнесу, формування сприятли-
вого для відмови від корупційної практики бізнес-клімату та нетолерант-
ного ставлення бізнесу до корупції

 � реалізацію права осіб на доступ до інформації та забезпечення відкри-
тості суспільно необхідної інформації.

 � створення системи інструментів, які дадуть змогу ефективно виявляти та 
розслідувати корупційні злочини, конфісковувати майно, яке було предме-
том злочинної діяльності або набуте внаслідок такої діяльності, притягува-
ти до відповідальності осіб, причетних до вчинення корупційних злочинів.

 � формування в суспільстві ідеї нетерпимості до проявів корупції.

Визначаючи пріоритетні шляхи розв’язання проблеми корупції в цілому, 
Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Анти-
корупційна стратегія) на 2014-2017 роки» декларує необхідність запровадження 
антикорупційних змін у правоохоронній сфері, вказуючи: «важливим напрямом є 
реформування органів внутрішніх справ та інших органів правопорядку. Системі 
органів правопорядку притаманні надмірно громіздка структура, яка ускладню-
ється наявністю дублюючих та невластивих функцій, недосконале законодавче ре-
гулювання, низька ефективність роботи та відсутність системи оцінювання, що 
відображає реальні результати діяльності, неефективна система відбору, навчан-
ня та підготовки персоналу, а також механізмів притягнення до відповідальності 
працівників органів правопорядку. Відсутність реформ у сфері органів кримінальної 
юстиції призвела до того, що чисельність працівників системи є однією з найвищих 
у світі (наприклад, на сто тисяч населення чисельність працівників міліції є вдвічі 
більшою, ніж у середньому в інших державах світу), що призводить до неефектив-
ного витрачання бюджетних коштів. При цьому понад мільйон українців у 2012 
році стали жертвами насильства в органах внутрішніх справ»313.

Як засіб виправлення ситуації на краще, у Засадах планується забезпечити:

313 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Закон України «Про засади державної 
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки». http://zakon1.rada.gov.ua/
laws/show/1699-18
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 � прийняття нових нормативно-правових актів, які б передбачали заміну 
структури органів внутрішніх справ на більш сучасну і чітку;

 � ліквідація найбільш корумпованих підрозділів міліції;
 � створення місцевої міліції (поліції); 
 � закріплення повноважень працівників органів внутрішніх справ виключно 

у законі;
 � максимальне зменшення відомчої нормотворчості та приведення її у від-

повідність із Конституцією та законами України;
 � забезпечення прозорості та підзвітності органів внутрішніх справ;
 � організацію належного розслідування зловживань з боку працівників мілі-

ції; 
 � проведення незалежної оцінки роботи МВС. 

Разом з тим, на нашу думку, навіть зважаючи на декларативний характер 
Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Ан-
тикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», він недостатньо всебічно і повно 
визначає причини та сприятливі для існування корупції у правоохоронній системі 
фактори, а також не пропонує всього спектру необхідних заходів щодо ефектив-
ної боротьби з нею. 

Указ Президента України №808/2114 від 14.10.2014 р. засновує і затвер-
джує «Положення про Національну раду з питань антикорупційної політики», яка 
є консультативно-дорадчим органом, що діє при Президентові України і здій-
снює оцінку ситуації та тенденцій у сфері запобігання корупції, аналізує націо-
нальне антикорупційне законодавство та ефективність його застосування, бере 
участь у підготовці відповідних законопроектів, вивчає громадську думку тощо. 
Подібна «декоративність» завдань, в свою чергу, зумовлює спрямованість і обсяг 
повноважень Національної ради — створення робочих груп з підготовки про-
ектів нормативно-правових актів, залучення до роботи в таких групах посадових 
осіб органів державної влади, ініціювання громадських обговорень, організація і 
проведення конференцій, «круглих столів», співпраця у цих питаннях з міжнарод-
ними організаціями та інше.

Необхідність оновлення антикорупційного законодавства в Україні назрі-
ла давно, і оцінювати ефективність запропонованих новацій доцільно після їх 
практичного застосування. 

Проте сам спосіб запровадження у життя «пакету антикорупційних за-
конів» викликав у суспільстві обґрунтовані сумніви щодо щирості намірів влади 
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у стислі терміни здолати корупцію в державі. Так, Закон України «Про запобі-
гання корупції», відповідно до прикінцевих положень, «набирає чинності з дня, 
наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців 
з дня набрання ним чинності». Певна парадоксальність і вишукана заплутаність 
подібного формулювання очевидна — у підсумку Україна отримала закон, який, 
нібито, набув чинності, але, в той же час, не є діючим. 

Власне, саме у поворотний період історії нашої держави, за наявності 
суттєвих ризиків для її існування як такої, в умовах скочування країни на дно 
економічної та соціальної кризи, влада, замість невідкладного запровадження 
безпрецедентних заходів по боротьбі з корупцією, надала їй своєрідну «пере-
дишку», чим лише сприяє удосконаленню корупційних схем та вишукуванню шля-
хів їх пристосування до положень оновленого антикорупційного законодавства. 

В той же час, Закон України «Про національне антикорупційне бюро Укра-
їни» набуває чинності через три місяці з дня його опублікування і додаткового 
зазначення строку введення в дію не має. Цілком зрозуміло, що така розбіжність 
у визначенні «набрання чинності» та «введенні в дію» двох базисних законодав-
чих актів негативно вплине на стан протидії корупції в цілому, адже практич-
не використання цих законів може дати найбільший ефект саме за умов тісної 
пов’язаності і комплексного застосування їх норм, особливо на початковому етапі. 

Таким чином є очевидним, що у своїх намірах знизити рівень корупції в 
державі, у 2014 році влада проявила незрозумілу для громадян пасивність, від-
сутність наступальної позиції та відверте небажання чи неготовність до рішучих 
дій. В свою чергу законодавці, оновлюючи антикорупційне законодавство, зробили 
акцент не на кардинальному удосконаленні форм і методів боротьби з корупцією, 
а на створенні нових структур, як інструментів протидії цьому негативному явищу. 

Таке мляве і безініціативне ставлення Президента, уряду та парламенту до 
вирішення проблеми корупції не тільки значно знизило рівень довіри суспільства 
до нової влади, а й стало негативним прикладом для наслідування цієї позиції 
новопризначеними керівниками міністерств та відомств, у тому числі й правоохо-
ронного спрямування. Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відверто 
визнав значні масштаби корупції у міліції та проголосив про початок екстрено-
го подолання цієї критичної ситуації, але протягом 2014 р. практична реалізація 
проголошеної ним тези здійснювалась повільно та звелася до низки обговорень 
проблеми за участю громадськості та обережного запровадження окремих іні-
ційованих правозахисниками другорядних антикорупційних заходів — «пілотних» 
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експериментів у міліції Львівської та Хмельницької областей. 

3. Превенція корупції в органах внутрішніх справ 

Слід розуміти, що жодне, навіть саме досконале законодавство (а такого 
Україна ще не має), самотужки не вирішить проблему корупції, яка здатна при-
стосуватися до будь-яких правових норм. Створення нових каральних інституцій 
у сфері протидії корупції також не є панацеєю від цієї соціальної хвороби — Украї-
на вже має досвід, коли саме міліцейські підрозділи по боротьбі з незаконним обі-
гом наркотиків фактично курирували цей незаконний обіг, а служба по боротьбі з 
економічною злочинністю, наділена повноваженнями з викриття корупційних схем, 
сама стала одним з найбільш корумпованих підрозділів у системі МВС. 

Приділивши певну увагу питанням кваліфікації, матеріального забезпе-
чення та правосвідомості співробітників новоутворених антикорупційних органів, 
влада забула про необхідність підвищення тієї ж правосвідомості серед загаль-
ної маси державних чиновників і посадовців, зокрема з числа працівників міліції, 
незважаючи на те, що саме вони повинні втілювати у життя прогресивні новації 
реформи Міністерства внутрішніх справ. 

В умовах, коли повна люстрація персоналу правоохоронних органів не-
можлива, виникає потреба у розробці та запровадженні менш радикального, 
але такого ж результативного механізму очищення органів внутрішніх справ від 
корупційної загрози. 

У травні 2014 р. модель такого механізму була представлена Асоціацією 
українських моніторів дотримання прав людини (Асоціація УМДПЛ) для розгляду 
на засіданні Експертної ради з питань дотримання прав людини та реформуван-
ня органів внутрішніх справ при МВС України. 

Керівництву МВС було запропоновано кардинально змінити ідеологію 
превенції корупції та інших порушень прав людини в міліцейському середовищі 
за рахунок реформування та перегляду пріоритетів діяльності департаменту 
внутрішньої безпеки — відомчого органу із забезпечення законності серед 
персоналу. Масштаби корумпованості української міліції наочно свідчать: з часу 
свого утворення вказана служба так і не змогла забезпечити досягнення по-
ставленого перед нею завдання — мінімізувати рівень корупції і порушень прав 
громадян у правоохоронній системі. Разом з тим, суттєво підвищити її ефектив-
ність і вплив на ситуацію є задачею цілком реальною, але тільки за умов прове-
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дення змін у принципах діяльності та критеріях оцінки роботи служби. 

У даний час діяльність підрозділів внутрішньої безпеки зосередже-
на переважно на забезпеченні притягнення до кримінальної відповідальності 
співробітників міліції за вже скоєні ними корупційні або інші посадові злочини, 
інформація про які отримується з заяв громадян чи з оперативних джерел. Вра-
ховуючи це, результативність роботи служби оцінюється за кількістю криміналь-
них проваджень, відкритих органами прокуратури за направленими службою 
внутрішньої безпеки матеріалами. 

Таке ставлення фактично прирікає службу на пасивність (перебування в 
очікуванні інформації) та повну залежність від органів прокуратури, адже саме 
вони надають правову оцінку отриманим від підрозділу внутрішньої безпеки ма-
теріалам і приймають рішення про відкриття чи не відкриття кримінального про-
вадження. 

Як правило, прокуратура неохоче розпочинає кримінальне пересліду-
вання правоохоронців-порушників, оскільки довести до суду справу за фактом 
вчинення міліціонером корупційного діяння є завданням доволі складним з ба-
гатьох причин — співробітники обізнані з існуючими методами боротьби з ко-
рупцією, мають юридичну освіту та практичний досвід роботи всередині право-
охоронній системі. З тих же причин, важко довести вину міліціонера у вчиненні 
корупційного злочину і в суді, через що навіть надходження справи криміналь-
ного провадження до суду не є гарантією притягнення корупціонера у погонах 
до відповідальності.

Таким чином виникає необхідність у зменшенні рівня впливу прокуратури 
та суду на процес очищення лав міліції, чого можна досягти лише за умов виве-
дення окремих складових такого процесу зі сфери кримінально-процесуального 
законодавства.

Виходячи з цього, Асоціація УМДПЛ запропонувала МВС переглянути 
пріоритети діяльності Департаменту внутрішньої безпеки, стратегічним завдан-
ням якого повинна стати превенція корупції в органах внутрішніх справ. На від-
міну від антикорупційних структур, які реалізують свої повноваження у рамках 
кримінально-процесуального законодавства, підрозділи внутрішньої безпеки 
мають взяти на себе принципово нову функцію — протидіяти корупції не через 
притягнення до кримінальної відповідальності міліціонерів, які вже скоїли коруп-
ційні злочини, а шляхом виявлення та звільнення зі служби працівників, схильних 
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до скоєння корупційних правопорушень.

Подібна мета може бути досягнута запровадженням практики прове-
дення у міліцейському середовищі так званих «оперативних експериментів» 
з метою перевірки працівників міліції на непідкупність, правосвідомість і зако-
нослухняність. Під час оперативного експерименту співробітники внутрішньої 
безпеки або спеціально залучені ними цивільні особи (викривачі) під контролем 
співробітників внутрішньої безпеки, штучно моделюють ситуацію для виявлення 
протиправних схильностей міліціонера, тобто створюють обставини та умови, за 
яких він має можливість скоїти корупційне правопорушення — отримати непра-
вомірну вигоду, незаконно використати службову інформацію тощо. 

Іншими словами, співробітники внутрішньої безпеки провокують мілі-
ціонера на отримання хабара або вчинення іншого порушення присяги чи за-
конодавства, після чого спостерігають і фіксують його реакцією на таку прово-
кацію. Якщо під час реалізації оперативного експерименту міліціонер піддався 
спокусі і порушив закон, скажемо, взяв запропонований йому хабар, то він не 
переслідується за це у кримінальному порядку, а лише звільняється з органів 
внутрішніх справ по окремій статті, спеціально введеній до «Положення про 
проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх 
справ України». 

Це не тільки швидкий та ефективний, передусім за рахунок усунення мож-
ливості органів прокуратури й суду впливати на процес проведення оперативного 
експерименту, а й гуманний метод очищення лав міліції від корупції — схильний до 
хабарництва співробітник встановлюється ще до скоєння ним посадового злочину і, 
разом з тим, не опиняється за ґратами, що завжди є трагедією для його сім’ї. 

Подібні оперативні експерименти стосовно персоналу органів внутрішніх 
справ повинні проводитися постійно і без зайвих процедурних бюрократичних 
ускладнень — об’єкт, мета і план проведення експерименту затверджується 
безпосередньо регіональним начальником підрозділу внутрішньої безпеки, а 
результати експерименту фіксуються і оформлюються спеціальним протоколом. 
По закінченню проведення такого провокаційного тестування, на місце запро-
шується безпосередній начальник міліціонера для ознайомлення з результатами 
оперативного експерименту стосовно свого підлеглого та візування відповідно-
го протоколу, який долучається до особової справи міліціонера. 

Якщо співробітник не піддався на провокацію, то у подальшому це врахо-
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вується при розгляді питання його кар’єрного зростання, присвоєння спеціально-
го звання, при проведенні атестування тощо. У випадку негативного результату 
оперативного експерименту, на підставі складеного про це протоколу, кадровий 
підрозділ готує матеріали про звільнення міліціонера з органів внутрішніх справ.

Для фіксації ходу і результату оперативного експерименту використову-
ються традиційні методи та засоби (прихований аудіо чи відеозапис, марковані 
грошові купюри тощо), однак їх застосування здійснюється без отримання відпо-
відного дозволу суду, оскільки кінцевим завданням оперативного експерименту 
не є відкриття кримінального провадження. 

Важливим фактором досягнення бажаного результату із мінімізації рівня 
корупції в міліції є відкритість і публічність застосування методу оперативних 
експериментів. Співробітники органів внутрішніх справ мають усвідомлювати 
правомірність його використання як способу відомчої перевірки їх відданості за-
кону і присязі. При прийомі на роботу або під час вступу до профільних учбових 
закладів МВС, кандидати офіційно під підпис повинні повідомлятися і давати 
свою згоду на тимчасове обмеження своїх окремих прав і свобод під час про-
ходження служби, у тому числі і на проведення оперативних експериментів. 

Про факт звільнення співробітника, який не пройшов випробування опе-
ративним експериментом, повинен офіційно повідомлятися весь особовий склад 
місцевого гарнізону міліції, відповідна інформація, з дотриманням вимог законо-
давства України в інформаційній сфері, має поміщатися на веб-сайті регіональ-
ного управління МВС. 

Звільнення зі служби співробітника міліції у зв’язку з негативним результа-
том застосованого до нього оперативного експерименту не повинне розцінюватися, 
як надзвичайна подія і призводити до дисциплінарного покарання його безпосеред-
нього начальника, як не призводить до такого покарання невиконання підлеглим 
нормативів з фізичної підготовки чи непроходження психологічних тестів, під час 
яких міліціонер також провокується на надання невірних відповідей. Можливість і, 
навіть, обов’язковість проходження перевірки на непідкупність і законослухняність 
через участь у оперативному експерименті, повинна стати у свідомості кожного мі-
ліціонера повсякденністю, нехай неприємним, але звичним елементом служби.

Масштабне й активне проведення провокаційних оперативних експери-
ментів, публічність процедури звільнення виявлених таким чином потенційних 
порушників вплине на морально-психологічний стан персоналу міліції в цілому 
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та дозволить співробітникам міліції у порівняно стислий термін усвідомити іс-
нування серйозних ризиків бути звільненим при спробі вчинити корупційне або 
інше правопорушення. Правоохоронець не знатиме, чи дійсно йому пропонують 
протиправну вигоду за незаконне рішення того або іншого питання, або хабаро-
давець є провокатором і діє в рамках проведення оперативного експерименту. 

Особливу увагу доцільно приділяти проведенню оперативних експери-
ментів серед середнього начальницького складу, оскільки надалі саме ця ка-
тегорія співробітників буде займати керівні посади в органах внутрішніх справ. 
Керівники, які пройшли через сито провокаційних перевірок, з прищепленим 
усвідомленням небезпеки отримання неправомірної вигоди, забезпечать якісні-
ший контроль за законністю дій своїх підлеглих.

Зрозуміло, що запровадженню практики оперативних експериментів має 
передувати внесення відповідних змін до нормативно-правової бази, як держав-
них, так і відомчих документів МВС, перш за все тих, що виключать можливість 
притягання до відповідальності співробітників внутрішньої безпеки та викрива-
чів за провокаційні дії. 

З метою забезпечення реалізації викладеної вище стратегії превенції ко-
рупції в органах внутрішніх справ, на засіданні Експертної ради керівництву МВС 
було рекомендовано провести низку змін, що мали б оптимізувати структуру ві-
домчих контролюючих служб Міністерства, а також змінити їх ставлення до роз-
гляду повідомлень громадян про порушення з боку працівників міліції. 

Зокрема, пропонувалось на базі Департаменту внутрішньої безпеки та Ін-
спекції з особового складу створити департамент внутрішнього контролю — 
новий, підпорядкований виключно міністру внутрішніх справ, відомчий орган із 
забезпечення реалізації антикорупційного законодавства, в тому числі наділений 
повноваженнями проводити оперативні експерименти серед особового складу. 

В той же час, Департамент внутрішнього контролю мав би позбавитися 
ряду покладених на службу внутрішньої безпеки функцій (контроль за дотриман-
ням режиму секретності, транспортної дисципліни та інше), які в змозі виконувати 
безпосередньо керівники органів і підрозділів внутрішніх справ. Важливо те, що 
заснування Департаменту внутрішнього контролю не передбачає значного збіль-
шення загальної чисельності персоналу, оскільки його створення досягається за 
рахунок злиття та реорганізації діяльності двох вже існуючих міліцейських служб. 
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Також, керівництву МВС було запропоновано внести до «Інструкції 
про порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ  
України»314 зміни та доповнення, націлені на захист прав і інтересів цивільної 
особи, яка звернулась зі скаргою на корумповані дії співробітника міліції. Зо-
крема пропонувалось розділ VІ Інструкції «Права та обов’язки учасників служ-
бового розслідування» доповнити новим пунктом «Права суб’єкта звернення», 
який би захищав інтереси громадянина під час проведення у міліції службо-
вого розслідування за його скаргою, в тому числі наділяв скаржника правом:

 � ознайомлюватися та вивчати зібрані матеріали службового розслідуван-
ня (крім випадків, коли це заборонено законодавством України), а також 
висловлювати свої зауваження, в тому числі й письмово, щодо порядку, 
об’єктивності та повноти службового розслідування на будь-якому етапі 
його проведення;

 � подавати та вимагати долучити до матеріалів службового розслідування 
особисто зібрані письмові пояснення, документи, фото-, відео-, аудіо- та 
інші матеріали, які, на думку суб’єкта звернення, повинні бути враховані 
при прийнятті рішення за результатами службового розслідування;

 � ініціювати проведення опитування працівників ОВС, інших осіб (за їх зго-
дою), а також одержання від органів державної влади, місцевого само-
врядування, фізичних та юридичних осіб інформації, яка, на думку суб’єкта 
звернення, повинна бути врахована при прийнятті рішення за результата-
ми службового розслідування; 

 � на будь-якому етапі службового розслідування залучати до його проведен-
ня фахівців в області права, експертів, представників правозахисних орга-
нізацій чи інших осіб для отримання юридичних консультацій, що можуть 
сприяти службовому розслідуванню, а також для проведення незалежних 
експертиз та правового аналізу зібраних під час розслідування матеріалів;

 � за наявності обґрунтованих сумнівів у неупередженості та компетентнос-
ті особи, яка проводить службове розслідування, письмово ініціювати її 
заміну на іншу особу органу розслідування; 

314 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Наказ Міністерства внутрішніх справ України 
від 12.03.2013 №230 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в 
органах внутрішніх справ України». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0541-13
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 � бути ознайомленим під підпис з матеріалами та висновком службово-
го розслідування перед його затвердженням. У разі незгоди з порядком 
проведення службового розслідування або зі змістом висновку за його 
результатами, відмовитися від візування такого висновку та письмово 
повідомити про свої обґрунтовані претензії та пропозиції заповнивши 
«Картку зауважень суб’єкта звернення»; 

 � для можливості оскарження дій посадової особи, яка проводить службо-
ве розслідування, отримати після його закінчення завірені у встановле-
ному порядку копії «Картки зауважень суб’єкта звернення» та «Висновку 
за результатами службового розслідування», оформлені з дотриманням 
вимог Закону України «Про захист персональних даних» та «Про держав-
ну таємницю».

Подібне гарантування рівності прав співробітника міліції і цивільної осо-
би, яка звинувачує його у корупційному порушенні, не тільки підвищить якість та 
об’єктивність службового розслідування, а й забезпечить практичну реалізацію 
політики держави щодо підвищення ролі громадського контролю за станом ви-
конання антикорупційного законодавства органами влади. 

Реалізація цих кардинальних змін, націлених на суттєве зменшення рівня 
корупції в міліції, не потребує додаткових витрат із державного бюджету Укра-
їни, що є важливим в умовах економічної кризи та існуючих обмежених обсягів 
фінансування МВС.

Всі вищевказані ініціативи були підтримані громадською частиною Екс-
пертної ради, але зустріли спротив та категоричне неприйняття з боку окремих 
заступників міністра внутрішніх справ та керівників галузевих служб, які, доволі 
безапеляційно критикуючи можливість запровадження практики оперативних 
експериментів, вказували, що вона «не вписується» у стандарти Кримінального 
процесуального кодексу, а сам спосіб виявлення потенційних корупціонерів шля-
хом їх провокування є аморальним. 

Очевидно, що подібну аргументацію важко оцінювати як конструктивну 
критику — скоріше вона є наочним індикатором неготовності частини міліціоне-
рів вищої ланки до боротьби з корупцією у підпорядкованому відомстві, оскільки 
будь-яка реформа вже за своїм визначенням передбачає зміну нормативно-
правових актів. Антикорупційна реформа, тим більше у правоохоронній сфері, в 
жодному випадку не повинна «вписуватися» у те законодавство, завдяки якому 
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протягом двох десятиліть не вдається подолати корупцію. 

В свою чергу, теза щодо «аморальності» проведення провокаційних опе-
ративних експериментів є не менш очевидним прикладом застосовування по-
двійних стандартів, оскільки самі міліціонери наділені правом обмежувати права 
і свободи пересічних громадян відповідно до КПК України, Законів «Про міліцію», 
«Про оперативно-розшукову діяльність» тощо. Тому, з позицій тієї ж моралі, буде 
цілком логічно і справедливо, коли співробітники Департаменту внутрішнього 
контролю отримають законну можливість обмежувати права співробітників мілі-
ції для забезпечення торжества права. 

Враховуючи принципове різне сприйняття правозахисниками і представ-
никами МВС України шляхів запровадження змін у методах протидії корупції в 
органах внутрішніх справ, прийняття остаточного рішення на засіданні Експерт-
ної ради з питань дотримання прав людини та реформування органів внутрішніх 
справ в травні 2014 р. було відкладене, і в подальшому сторони свої позиції 
узгодити не змогли. 

Щоправда, в жовтні 2014 р. практично всі пропозиції громадськості щодо 
використання методу оперативних експериментів у міліцейському середовищі 
знайшли своє відображення у положеннях Закону України «Про засади державної 
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки». 

Зокрема, у розділі 3 «Запобігання корупції» цих Засад наголошується: «Іс-
тотно зміцнити резистентність публічної служби проявам корупції, а також до-
віру до неї з боку громадян можуть перевірки на доброчесність: імітація ситуацій, 
подібних тим, що виникають у повсякденній діяльності публічного службовця, з 
метою перевірки доброчесності поведінки службовця за певних обставин. Такі 
перевірки повинні проводитися з метою забезпечення професійної непідкупності, 
запобігання корупції серед публічних службовців, перевірки дотримання ними своїх 
посадових обов’язків, етичних стандартів поведінки, виявлення, оцінки та усу-
нення чинників, що призводять до корупції. У той же час такі перевірки можуть 
мати характер провокації надання неправомірної вигоди і тому не можуть бути 
підставою для початку кримінального провадження»315. 

315 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Закон України «Про засади державної 
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки». http://zakon1.rada.gov.ua/
laws/show/1699-18
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У тримісячний строк доручено розробити механізм виконання завдань 
щодо реалізації засад державної антикорупційної стратегії, серед яких є наступ-
не: «прийняти закон про проведення перевірок публічних службовців на добро-
чесність, у якому передбачити правила та порядок проведення таких перевірок, 
гарантії законності та контролю, наслідки проведення (заохочення або притяг-
нення до дисциплінарної відповідальності), а також те, що такі перевірки не є 
негласними слідчими діями, їх результати не можуть використовуватися у кри-
мінальному процесі як засоби доказування, за їх результатами кримінальне про-
вадження не відкривається. Передбачити також у Кримінальному кодексі Укра-
їни положення про те, що не є провокацією на отримання неправомірної вигоди 
використання спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції 
ситуації, за якої у суб’єкта вже виник умисел на давання чи отримання неправо-
мірної вигоди»316. 

Таким чином Міністерство внутрішніх справ у черговий раз фактично 
змарнувало можливість стати ініціатором запровадження прогресивних змін у 
боротьбі з внутрішньою корупцією у своїх лавах. 

Варто зазначити і те, що зробивши у 2014 р. перші кроки з надання 
суспільству можливості ознайомлюватися з окремими сегментами діяльнос-
ті органів внутрішніх справ та приймати участь у процесі прийняття певних 
управлінських рішень, МВС продовжує ухилятися від продуктивної співпраці з 
громадськістю у питаннях протидії корупції, помилково розцінюючи ініціативи 
суспільства в цьому напрямку як посягання на відомчі інтереси. Проте реаль-
не зменшення корупційних ризиків у правоохоронних органах можливе лише за 
умов здійснення постійного і системного контролю з боку громадськості за ді-
яльністю посадових осіб органів внутрішніх справ.

4. Висновки та рекомендації

Одним з лозунгів Революції гідності стала вимога щодо викоренення ко-
рупції у правоохоронній сфері, проте зміна влади у 2014 р. до очікуваних сус-
пільством змін не призвела — урядовці традиційних підходів до проблеми не 
змінили та не ризикнули вдатися до кардинальних і системних заходів із бо-
ротьби з корупцією, в черговий раз обмежившись оновленням антикорупційного 
законодавства та створенням нових інституцій з його реалізації.

316 Там само.
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Поспіхом засновані на початку 2014 р. Антикорупційне бюро та Люстра-
ційний комітет, керівниками яких були обрані громадські активісти, у подальшо-
му офіційного статусу і необхідних для здійснення практичної діяльності прав 
не отримали — створення подібних інституцій було викликано бажанням нових 
лідерів країни заспокоїти суспільство у післяреволюційний період, а не намірами 
залучити громадськість до процесу очищення чиновницького апарату. 

В той же час уповноважені державні структури, через низку причин (змі-
на керівництва, оновлення персоналу, очікування змін у законодавстві тощо), 
протидію корупції в органах внутрішніх справ проводили уповільнено і епізодич-
но, забезпечуючи лише реагування на резонансні корупційні прояви. У підсумку, 
така очевидна для всіх безініціативність була розцінена суспільством як відвер-
тий саботаж владою вимог народу щодо викорінення корупції.

Невиправдано довготривалий процес розроблення антикорупційних за-
конів фактично не дав можливості у 2014 р. перевести боротьбу з корупцією в 
правоохоронній сфері на принципово новий рівень, а незрозуміле й нелогічне 
відкладення термінів практичного застосування цих законів, очевидно, значно 
ускладнить роботу із стримування корупції в міліції у 2015 р.

Крім того, запропонована новим законодавствам модель відверто зо-
середжена на запобіганні так званої «елітної» корупції у вищих ешелонах вла-
ди, але, в той же час, не дає рецептів з подолання тотальної корумпованості 
правоохоронців середньої та нижньої ланок, від свавілля й здирництва яких, як 
правило і потерпають пересічні громадяни. До того ж, чи не основною пере-
поною для ефективного застосування антикорупційного законодавства може 
стати відсутність змін у судовій системі — остання продовжує залишатися над-
звичайно корумпованою та політизованою, в силу чого не в змозі гарантувати 
справедливе правосуддя. 

За таких умов особливої актуальності набуває питання не стільки за-
безпечення невідворотності кримінального покарання корупціонерів від міліції, 
скільки превенції корупції в її лавах — необхідно зруйнувати готовність право-
охоронців до вчинення корупційних дій. При цьому превентивні заходи не пови-
нні обмежуватися виключно виховною роботою, підвищенням рівня заробітної 
плати та більш прискіпливим добором співробітників при прийомі на службу. До 
суттєвої мінімізації проявів корупції в системі МВС, в першу чергу, серед спів-
робітників молодшого та середнього начальницького складу, може привести 
застосування практики масштабного проведення оперативних експериментів з 



| 231

виявлення серед особового складу та звільнення зі служби співробітників, по-
тенційно схильних до корупційних зловживань посадою і службовим станови-
щем. 

На жаль, у 2014 р. керівництво Міністерства внутрішніх справ не проде-
монструвало свою готовність до очищення міліції від корупції подібним чином —  
в умовах браку кваліфікованих кадрів та масового залучення співробітників до 
охорони громадського порядку у зоні проведення АТО, МВС не наважилося вда-
тися до «проріджування» персоналу за допомогою оперативних експериментів, 
обмежившись лише вивченням громадської думки, іноземного досвіду та обго-
воренням численних реформаторських концепцій. Однак будь-які спроби рефор-
мувати в інтересах суспільства правоохоронні органи без попереднього змен-
шення рівня їх корумпованості заздалегідь приречені на провал. 

У 2015 р. МВС має відповісти на виклики корупційної загрози стабільнос-
ті правоохоронної системи власними більш рішучими та нешаблонними діями, 
зокрема у трьох головних напрямках: 

 � врегулювати відомчими нормативними актами процедуру реалізації но-
вого вітчизняного антикорупційного законодавства, у тому числі поло-
жень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в 
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», які передбачають 
проведення провокаційних перевірок службовців на доброчесність;

 � кардинально покращити ефективність функціонування системи внутріш-
ньовідомчого контролю за дотриманням законності в діяльності органів 
внутрішніх справ, реорганізувавши з цією метою Департамент внутріш-
ньої безпеки та Інспекцію з особового складу й зосередивши їх діяльність 
на проведенні заходів з превенції корупції серед персоналу; 

 � переглянути та оновити свою політику взаємодії з громадськістю у питан-
нях протидії корупції, забезпечивши, за допомогою відомчих норматив-
них актів, розвинення вже наявних механізмів громадського контролю та 
створення їх нових аналогів.

Володимир Батчаєв
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Євромайдан:  
дії міліції, правовий аналіз 
та висновки

1. Вступ

Минув рік від початку української Революції гідності. Основний висновок, 
який можна зробити в першу річницю: революція ще не закінчилася, вона триває.

У листопаді 2013 року студенти, громадські діячі вийшли на Майдан на-
передодні саміту у Вільнюсі, де мали б розглядати підписання асоціації з ЄС. 
Поштовхом до цього процесу стали заяви уряду про призупинення підготовки 
до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. А саміт у Вільнюсі 
завершився без підписання угоди.

Тоді все почалося з мирних протестів — студенти вийшли на вулицю, а 
вже у грудні все стало набагато серйозніше. Спершу силовики розігнали сту-
дентів. Це викликало не згортання акції, а навпаки — посилило спротив. Тоді 
на вулиці міст України вийшли всі, кого обурило побиття студентів. Майдан Не-
залежності в Києві перетворився у наметове містечко. А в січні 2014 року там 
пролилася перша кров. І знову українці не злякалися, не повернулися в домівки. 
Євромайдан став ще більшим.

У лютому сталося непоправне — вулиця Інститутська, Грушевського, Ми-
хайлівська були залиті кров’ю вбитих українців. Хлопців у будівельних касках і з 
дерев’яними щитами безжально розстрілювали снайпери. Винних у цій трагедії 
досі не покарали. А ті, хто начебто віддавав наказ на вбивство, втекли з України, 
і нині в бігах.

І зараз вся Інститутська встелена квітами. Обабіч дороги — хрести, 
пам’ятні надгробки, фото, лампадки, квіти, погребальні вінки. Дерев’яні щити, 
каски, протигази і сотні імен. А по один бік вулиці — імпровізована стіна 
плачу: фото загиблих українців, обкладених бруківкою. З іншого боку — май-
же на кожному дереві фото людей, які ховалися за цими стовбурами, але не 
врятувалися.
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Київ живе своїм життям, а Майдан — своїм. Це місце стало місцем па-
ломництва мільйонів людей, які не забули, чому вони вийшли на Майдан, і чого 
варта свобода. Чоловіки зі сльозами на очах приїздять з усіх куточків країни, аби 
провідати місце, де «впало небо» на їх побратимів. Адже так і з’явився в країні 
пантеон сучасних Героїв — Небесна Сотня. А потім до них доєдналися й ті, хто 
вже зі зброєю в руках боронив суверенітет та незалежність своєї країни в нео-
голошеній війні, яку розв’язав агресор.

До слова, саме 21 листопада 2014 року Україна відзначала нову дату 
державного значення — День Гідності та Свободи. А українців цього дня знову 
кликали на Майдан, «щоб згадати, як все було, та вшанувати пам’ять тих, хто 
пішов від нас на небеса». 

Власне, що втратила Україна, а що здобула за цей рік — оцінюватимуть 
історики. Та у будь-якому разі, зміни (на гірше чи на краще) відбулися. Які ж ви-
сновки зробили з цього українці — особиста справа кожного.

В головах мільйонів українців досі відбувається революція цінностей, яку 
спонукав Майдан. Це значно триваліший процес, ніж один рік. В річницю Рево-
люції гідності про тектонічні ціннісні зміни говорити дещо рано.

2. Опис основних подій Євромайдану в період  
з 30.11.2013 р. по 22.02.2014 р.

Відмова колишнього уряду України від підписання угоди про асоціацію з 
ЄС розпочала в кінці листопада 2013 року найбільшу хвилю протестів в історії 
незалежної України, що отримала назву Євромайдан. Спершу основу мітингу-
вальників складали молодь, громадські активісти та журналісти, однак після 
того, як їх мирну акцію жорстоко розігнали силовики, до протесту приєднались 
сотні тисяч українців.

Протести розпочалися зі столиці, після чого поширились на територію 
усієї країни, проте епіцентром протистояння залишався Київ. Небачена до того 
активність мирних демонстрантів супроводжувалась безпрецедентним для 
України рівнем міліцейського насильства. При цьому рівень насилля зростав 
пропорційно до зростання протестної активності населення. Окрім того, чи не 
кожна протиправна дія з боку міліції або застосування нею насилля спричиняла 
нову хвилю протестів. Одначе правоохоронці, замість того, щоб щоразу проводи-
ти розслідування та притягувати до відповідальності тих, хто перевищив повно-
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важення в частині застосування сили, продовжували діяти так само жорстко. Це 
зрештою призвело до численних людських жертв.

30 листопада 2013 року

В ніч на 30 листопада 2013 року органи влади розігнали безстроковий 
мирний мітинг на підтримку євроінтеграції України у м. Києві через нібито існу-
вання необхідності підготовки до новорічних свят. 

Близько четвертої ранку, коли на Майдані Незалежності залишились 
невелика група протестувальників (за різними оцінками від 200 до 1000 осіб), 
переважна більшість — студенти та молодь, площу оточили озброєні бійці 
«Беркуту»317 й вчинили напад на сонних людей. В цей час біля пам’ятника засно-
вникам Києва знаходились представники «Правого Сектору». Також на площі 
була невелика групи журналістів, частина протестуючих перебувала в навколиш-
ніх кафе. Під час силового розгону мітингувальників «Беркут» застосовував ви-
бухові пакети, людей били кийками та чавили ногами. Рятуючись, протестуваль-
ники шукали порятунку за стінами Михайлівського собору.

Внаслідок розгону, за офіційними даними, 34 особи було затримано і 35 
осіб звернулися за медичною допомогою, з’явилися перші зниклі безвісти. (Дані 
Київської міської державної адміністрації станом на 13:30 01.12.2013 р.). За по-
відомленням Reuters, серед постраждалих були також їхні оператор і фотограф. 

Спочатку органи влади обмежилися лише усною заявою318 про неприпус-
тимість силового розгону протестувальників, яку зробив Віктор Янукович. Вод-
ночас жодної реальної реакції з боку влади не було: нікого не було покарано, 
розслідування не було почато. Згодом, устами Прем’єр-міністра України Миколи 
Азарова, органи влади взагалі почали стверджувати, що 30 листопада на Май-
дані розігнали провокаторів, а не студентів319.

Побиття студентів спричинило нову, значно потужнішу хвилю протестів 
у столиці та регіонах. Ця подія скорегувала основну мету мирних зібрань, якою 

317 Вільна енциклопедія «Вікіпедія»: Беркут (спецпідрозділ). 
http://uk.wikipedia.org/wiki/Беркут_(спецпідрозділ)
318 Інтернет-видання «Українська правда». Янукович зняв з себе відповідальність за розгін Майдану. http://
www.pravda.com.ua/news/2013/11/30/7003895/
319 Вільна енциклопедія «Вікіпедія»: Силовий розгін Євромайдану в Києві. 
http://uk.wikipedia.org/wiki/Силовий_розгін_Євромайдану_в_Києві#cite_note-18
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відтепер стала вимога політичного перезавантаження влади, протест проти сва-
вілля органів влади загалом та правоохоронців зокрема.

Внаслідок тиску протестних мас, розслідування подій 30 листопада все ж 
розпочалося 14 грудня 2013 року. Втім, реального покарання жоден з представ-
ників органів влади так і не поніс у зв’язку з законом про амністію, ухваленому 
за часів президентства В. Януковича.

1 грудня 2013 року

На 1 грудня 2013 року в Києві була призначена масштабна акція про-
тесту. Суспільство було схвильоване розгоном мирних демонстрантів на Май-
дані Незалежності напередодні, 30 листопада. За різними оцінками, кількість 
мітингувальників досягала кількох сотень тисяч. Головні вимоги протестуваль-
ників полягали в такому: негайна відставка уряду в повному складі; звільнення 
активістів, затриманих на Майдані; арешт і притягнення до відповідальності по-
садовців, які віддали наказ про погром Майдану, а також виконавців каральної 
акції; дочасні парламентські та президентські вибори; відновлення процесу під-
писання угоди про асоціацію з ЄС. 

Міліція, яка напередодні заблокувала підступи до Майдану Незалежнос-
ті, була змушена відступити, мітингувальники зайняли будівлю КМДА і Будинок 
профспілок.

Цього ж дня сталася бійка під Адміністрацією Президента на вулиці Бан-
ковій. Як було зафіксовано численними знімальними групами українських та за-
рубіжних телеканалів, в ній приймали участь 150 солдат внутрішніх військ без 
належного захисту — проти трактора-грейдера (невідомо ким, яким чином і з 
якою метою скерованим в адміністративний квартал), який здійсни кілька спроб 
штурмувати шеренгу строковиків, а також 20-60 осіб у напіввійськовому одязі, із 
закритими обличчями, які будуть ідентифіковані як провокатори. 

У озброєнні в провокаторів виявилися ланцюг, арматура, файєри, за-
пальна суміш, сльозогінний газ. Проте дані дії не були підтримані присутніми 
учасниками Євромайдану (до 2 тис. осіб). За спинами солдат стояли підрозділи 
«Беркут», які спочатку не брали активної участі у протистоянні.

У відповідь на дії провокаторів міліція почала кидати в юрбу світлошумові 
гранати та повертати в натовп кинуті в них шматки бруківки. Представники опо-
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зиції, діячі культури, зокрема Петро Порошенко, Сашко Положинський, заклика-
ли людей не піддаватись на провокації і не йти на штурм.

Коли ж «Беркут» перейшов у наступ, силовики з особливою жорстокістю 
били неозброєних, навіть лежачих людей, а також журналістів, яких перед тим 
взяли у щільне кільце. За підрахунками громадських активістів, на вечір першо-
го грудня постраждало як мінімум 40 журналістів (побито, відібрано камери, 
апаратуру). Список працівників ЗМІ, постраждалих від дій міліції, з детальним 
описом, яких конкретно ушкоджень вони зазнали, опублікувало Інтернет-видан-
ня Українська правда320.

Тоді ж було затримано дев’ятьох людей, яких звинуватили в організації 
масових заворушень на вулиці Банковій; усі затримані були жорстоко побиті. 
Громадські активісти стали на захист арештованих: проводились пікетування 
судів, лежачий протест біля Генпрокуратури та інші акції. 

Епіцентром подій залишався Київ, де 2-7 грудня продовжувалася без-
строкова акція протесту прихильників євроінтеграції, а також інших осіб, неза-
доволених проявами свавілля з боку органів влади. Традиційними для м. Киє-
ва стають щотижневі недільні віча, що збирають від кількасот тисяч до одного 
мільйона осіб. Дещо змінюється і коло організаторів мирних зібрань, де все біль-
шу роль починають відігравати опозиційні політичні партії (насамперед парла-
ментські «УДАР», ВО «Батьківщина» та ВО «Свобода»).

8 грудня 2013 року

Наступний багатолюдний мітинг, в якому, за різними оцінками, взяли 
участь до 1 млн. громадян — «Марш мільйону», відбувся 8 грудня. На ньому 
було ухвалено рішення блокувати решту урядових будівель та встановлювати 
наметові містечка на вулицях урядового кварталу. Опозиція відвела Януковичу 
48 годин на виконання вимог Майдану, пригрозивши, у разі невиконання ульти-
матуму, блокувати його резиденцію у Межигір’ї. 

По завершенні офіційної частини заходу мітингувальники рушили на ву-
лиці урядового кварталу, де збудували кілька блокпостів та барикад, зокрема на 
вул. Грушевського, Лютеранській, Круглоуніверситетській та на перехресті Шов-

320 Інтернет-видання «Українська правда». За час «Євромайдану» постраждали 40 журналістів. 
http://www.pravda.com.ua/news/2013/12/1/7004192/?attempt=1
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ковичної і Богомольця.

Надвечір близько 18.00 поблизу Бесарабського ринку відбулось зіткнен-
ня мітингувальників з працівниками міліції (ПМОП «Беркут», ГУМВС в м. Києві). 
Мітингувальники намагалися відтіснити правоохоронців від пам’ятника Леніну, 
використовуючи, зокрема, газові балони, відро з водою, 2 драбини, дерев’яні 
предмети типу палиць, фанерні шматки. Працівники органів внутрішніх справ 
використовували кийки. Після короткого конфлікту правоохоронці відійшли, а 
частиною радикально налаштованих мітингувальників було знесено пам’ятник 
Леніну321 на бульварі Богдана Хмельницького.

9 грудня 2013 року

Уранці спеціальний підрозділ «Тигр» та внутрішні війська силою прорвали 
блокаду військової частини у місті Василькові, що за близько 40 км від столиці, 
де місцеві мешканці, починаючи з 4 грудня, безперервно блокували автобуси зі 
спецпризначенцями. Військова техніка та транспорт із силовиками врешті-решт 
дісталися центру Києва, проте суттєвого впливу на ситуацію чинити вже не могли. 

11 грудня 2013 року

У ніч з 10 на 11 листопада внутрішні війська та «Беркут» зробили невда-
лу спробу штурму Майдану, яка завершилась ще більшим припливом людей на 
площу. Підстава для штурму — вимоги державних судових виконавців, що при-
були на місце і зачитали постанову Печерського районного суду про необхідність 
деблокування вулиць мітингувальниками. Пізніше встановлено, що така проце-
дура була протизаконною, оскільки державні виконавці мають право зачитувати 
подібні вимоги лише до 22:00 години. До того ж, постанову суду правоохоронні 
органи намагалися виконати негайно, не давши змогу її оскаржити. 

Під час штурму влада свідомо вчинила всілякі перешкоди для недопу-
щення збільшення кількості протестувальників на Майдані Незалежності. Зо-
крема, працівники Державної автоінспекції заблокували під’їзди до Майдану322, 
посилаючись на «наказ згори». 

321 Інтернет-видання «Українська правда». Пам’ятник Леніну знесли. 
http://www.pravda.com.ua/news/2013/12/8/7005453/

322 Інформаційне агентство «УНІАН». ДАІ не пропускає машини в центр Києва. 
http://www.unian.ua/politics/861962-dai-ne-propuskae-mashini-v-tsentr-kieva.html
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Ранкова спроба штурму КМДА бійцями «Беркуту» також виявилась не-
вдалою.

12 грудня 2013 року — 18 січня 2014 року

Весь цей період до 19 січня 2014 року прояви насильства з боку мітингу-
вальників мають локальний, немасовий характер, спроби окремих осіб збурити 
громадян до застосування сили навіть як відповідь на несправедливість зде-
більшого засуджуються як провокаційні. Натомість, незважаючи на мирний ха-
рактер мітингів, органи влади здійснюють спроби розігнати протести силовими 
методами, застосовуючи сльозогінний газ та спеціальні засоби.

В цей період проходять організовані владою мирні акції на підтримку 
чинної на той час влади, а також прихильників вступу України до Митного Со-
юзу. Зокрема, прихильниками влади був проведений масштабний трьохгодинний 
провладний мітинг чисельністю близько 60 тис. осіб на Європейській площі м. 
Києва323 14 грудня 2013 року.

16 січня 2014 року Верховна Рада України прийняла ряд законів, що 
спричинили нову фазу протистоянь у м. Києві та регіонах України. Закони, охре-
щені громадськістю «диктаторськими», приймалися з порушенням установленої 
процедури голосування та були направлені на звуження конституційних прав і 
свобод громадян, зокрема свободи зібрань і свободи слова324.

19 — 21 січня 2014 року

Прийняття «диктаторських» законів зумовило перехід протестувальників 
від мирних акцій до силового протистояння з правоохоронцями, що розпочалося 
19 січня 2014 року в центральній частині міста Києва та призвело до людських 
жертв з боку протестувальників.

Вранці 19 січня на Майдані вкотре зібралось багатотисячне Віче. Тепер 
до попередніх вимог протестувальників додалась вимога скасувати диктатор-
ські закони, прийняті 16-го січня. Невдоволені відсутністю чіткого плану дій 

323 ТСН.ua. «Антимайданівці» з самого ранку насолоджувались виступами Азарова та його однопартійців. 
http://tsn.ua/video/video-novini/antimaydanivci-z-samogo-ranku-nasolodzhuvalis-vistupami-azarova-ta-yogo-
odnopartiyciv.html
324 Українська Гельсінська спілка з прав людини. Заява правозахисних організацій України. 
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1389942149
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учасники Віча освистали виступи лідерів опозиції й наполягали, щоб ті визна-
чились нарешті з єдиним лідером та перейшли до більш рішучих дій.

Після того як лідер «Батьківщини» Арсеній Яценюк оголосив: «Тут є лідер. 
Це український народ», частина людей, розчарованих млявістю й нерішучістю 
трійки опозиціонерів і відсутністю поступок з боку влади, рушила в напрямку 
до Верховної Ради аби висловити протест там. Шлях пролягав вулицею Грушев-
ського.

Там, за 300 метрів від Кабміну і за 400 метрів від парламенту, безпосе-
редньо біля входу до стадіону «Динамо» дорогу мирній ході перегородив загін 
спецпризначенців «Беркуту» та солдати-строковики внутрішніх військ, вантажів-
ки, автобуси.

Близько 15 години радикально налаштована група з «Правого сектору» 
спробувала прорвати кордон охорони до урядового кварталу. Унаслідок сутичок, 
в яких зазнали поранень і пошкоджень чимало протестувальників, було підпа-
лено автобус «Беркуту», а самих бійців цього підрозділу закидали камінням і 
петардами325. 

Спецпризначенці, попри мінусову температуру повітря, застосували спец-
засоби, водомет і сльозогіний газ. Під час протистояння на вулиці Грушевського 
було поранено також опозиційного депутата, коменданта Майдану Андрія Парубія.

За повідомленнями столичних медиків, станом на 20:00 неділі 19 січня 
по медичну допомогу звернулися 24 постраждалих під час сутичок. З них трьох 
було ушпиталено, у двох були рвані рани, у третього — перелом руки. 

Своєю чергою, у МВС повідомили про більш ніж 70 постраждалих право-
охоронців, з яких 40 були ушпиталені.

В цей час активісти у Львові та Івано-Франківську блокували бази спец-
підрозділів «Беркуту», аби не допустити їх відправку до Києва.

Тим часом всю ніч біля стадіону «Динамо» «беркутівці» вели обстріл на-
швидкуруч споруджених протестувальниками барикад снарядами із сльозогін-

325 Телеканал «Еuronews». Народне віче на Майдані переросло у сутички з «Беркутом». 
http://ua.euronews.com/2014/01/19/kneb-ykpanhckar-oo3nunr-o3byunna-nah-aenctbnn/
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ним газом та світло-шумовими гранати, водомети постійно лили воду, перетво-
рюючи вулицю Грушевського та Європейську площу на суцільну ковзанку.

В ніч з 19-го на 20-те внаслідок прицільної стрільби гумовими кулями 
декілька мітингувальників зазнали важких поранень.

В ніч з 20 на 21 січня продовжувались зіткнення, в результаті яких мітин-
гувальники були дещо відтіснені від барикад, але на ранок їм вдалось повернути 
втрачене. Силове протистояння було призупинене, в тому числі чотирма свяще-
никами, які стали своєрідною розподільчою смугою між протестувальниками та 
спецпідрозділами.

22 січня 2014 року

Близько 8 ранку 22 січня, в день Соборності України, «Беркут» навально 
атакував оборонців барикад на Грушевського й інших беззбройних протесту-
вальників, демонтуючи при цьому барикади й калічачи та затримуючи людей. 
За півгодини протестувальники перейшли в контратаку і відновили статус-кво; 
силовики відступили за лінію спалених автобусів. Внаслідок атаки «Беркуту» 
близько 200 протестувальників було поранено, було вбито 20-річного охоронця 
Євромайдану Сергія Нігояна. Одне з кульових поранень він отримав в шию, ще 
одне — в голову. Від прямого влучення кулі в серце загинув також громадянин 
Білорусі Михайло Жизнєвський. Пізніше лікарі, які працюють на вул. Грушевсько-
го, повідомили, що у загиблих можна було чітко визначити поранення від вогне-
пальної зброї. Під час штурму отримав важкі поранення у легені Сеник Роман, 
гранатою йому було відірвано кисть руки, від отриманих поранень він помер у 
лікарні 25 січня.

Також у середу, 22 січня 2014 з’явилася інформація про те, що в Борис-
пільському районі Київської області виявлено понівечений труп, з головою, об-
мотаною скотчем. У вбитому родичі впізнали Юрія Вербицького. Ю. Вербицький 
приїхав на Майдан 20 січня, він не брав участь в опорі на Грушевського, не пере-
бував ні в яких громадських організаціях326.

Цього дня на вулиці Грушевського в Києві бійці спецзагону внутрiшнiх 
військ на морозі роздягли євромайданівця Михайла Гаврилюка до шкарпеток і 

326 Телеканал «Еspreso.tv». Перші криваві жертви Євромайдану: від Нігояна до Вербицького. 
http://espreso.tv/article/2015/01/22/sohodni_vypovnyuyetsya_richnycya_pershykh_zhertv_yevromaydanu_foto
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оголеного піддавали тортурам та проводили з ним знущальну фотосесію.

Його по вкритій снігом землі затягли на ту частину вул. Грушевського, 
що перебуває під повним контролем спецпідрозділів міліції та внутрішніх військ, 
і жорстоко побили, потім при температурі повітря у діапазоні від -10 до -15 
градусів по Цельсію повністю до гола розділи і продовжували бити лежачим на 
землі та беззахисним. Били в усі частини тіла, зокрема і по голові.

Як видно із оприлюднених відео- та фото- матеріалів співробітники за-
гонів спеціального призначення повністю догола роздягненого та побитого Ми-
хайла Гаврилюка примусили позувати для фотографування та відеозйомки, при 
цьому продовжували бити та словесно принижувати. Офіційні особи правоохо-
ронних органів примусили Михайла Гаврилюка зажати у руці вручений льодоруб, 
фотографувалися із ним та цинічно глузували над ним, після чого у голому виді 
заштовхали у автозак327.

О 10-й ранку беззбройні протестувальники, незважаючи на обстріл з 
боку спецпідрозділів, вийшли на нейтральну зону і спробували, щоправда безре-
зультатно, провести переговори з військовиками. За час перемир’я за декілька 
метрів попереду основної барикади протестанти збудували зі снігу та автопо-
кришок ще одну невелику барикаду. Близько 11-ї години спецпідрозділи роз-
почали масований наступ і відтіснили протестувальників аж до Європейської 
площі. У другій половині дня майданівці відтіснили їх на попередні позиції. У 
силовиків цього дня до арсеналу засобів боротьби з протестувальниками до-
дався бронетранспортер.

За повідомленням Інституту масової інформації, на вулиці Грушевського 
протягом 19-22 січня зазнали травм 50 журналістів328. Судячи з поранень — в 
очі та ноги — стрільба по людях у помаранчевих жилетах і касках з написом 
«Преса» велась прицільно. Також постраждали близько 30-ти медиків; «Беркут» 
розгромив медпункт, облаштований у Парламентській бібліотеці на Грушевсько-
го.

23 січня 2014 року

327 Харківська правозахисна група. Злочин проти людяності. http://khpg.org.ua/index.php?id=1390902504
328 Інститут масової інформації. Список постраждалих журналістів під час сутичок 19 січня-5 лютого. http://
imi.org.ua/analytics/42777-spisok-postrajdalih-jurnalistiv-pid-chas-sutichok-19-20-sichnya-onovlyuetsya.html
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На Грушевського перебувають близько 5 тисяч протестувальників. Між 
ними і силовиками зберігається перемир’я. Завдяки цьому мітингувальники 
встановили чотири нові барикади, укріпили першу лінію барикад, що складаєть-
ся зі спаленої спецтехніки біля пам’ятника Валерію Лобановському праворуч від 
входу до стадіону «Динамо». Звели барикаду в безпосередній близькості до пер-
шої, що розміщується навпроти стадіону «Динамо». Барикада заввишки понад 
2 метри також постала біля Інституту української мови Національної академії 
наук України (будинок №4 на вулиці Грушевського), було добудовано барикаду 
навпроти готелю «Дніпро».

Починаючи з 23 січня 2013 року активні силові протести почалися і в 
регіонах України. Мітингувальники за допомогою сили встановили контроль над 
11 обласними держадміністраціями, біля приміщень 7-х обласних адміністрацій 
відбулися мирні акції протесту. В той же час органи влади застосували силу 
щодо демонстрантів та розігнали акції протесту у 4 регіонах України (Дніпропе-
тровськ, Запоріжжя, Черкаси та Суми).

24 січня 2014 року

Після 21.00 силове протистояння між протестуючими та спецпризначен-
цями відновилося. Причиною цього стали постріли гумовими кулями з боку сило-
виків, одна з яких влучила в активіста. У відповідь у бік правоохоронців полетіло 
каміння, петарди та «коктейлі Молотова». Барикади з автомобільних шин знову 
запалали. «Беркут» та солдати внутрішніх військ у відповідь закидали протес-
тувальників світлошумовими гранатами та обстріляли гумовими кулями. В той 
же час представники МВС заперечили факт застосування зброї, а провину за 
порушення перемир’я поклали на протестуючих.

25 — 26 січня 2014 року

Вранці сутички припинилися. Один з активістів пішов на перемовини з 
правоохоронцями. Також між активістами та спецпризначенцями знову стали 
священики. Представники групи «Спільна справа» зайняли будівлю Міністерство 
енергетики на розі вулиць Хрещатик та Прорізна.

В ніч з 25 на 26 січня ареною протистояння між мітингувальниками Єв-
ромайдану та силовиками став Український дім. Після того, як стало відомо, що 
до Українського дому проникли декілька сотень військовиків (це становило сер-
йозну небезпеку для оборонців барикад на Грушевського, адже постала реальна 
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загроза зазнати удару з тилу), значна кількість протестувальників зібралася біля 
будівлі. Були зведені барикади й, після відмови силовиків добровільно залишити 
Український дім, розпочалися облога, а згодом і штурм будівлі. Близько 4 год. ран-
ку силовики, які виявились курсантами внутрішніх військ, покинули приміщення.

28 — 31 січня 2014 року

Президент Янукович на вимогу Майдану відправляє у відставку уряд Ми-
коли Азарова. Верховна Рада скасовує закони «16 січня».

1 лютого 2014 року

1 лютого на вулиці Грушевського протестувальники встановили величез-
ний екран, щоб інформувати силовиків та солдатів-строковиків про події в країні 
і вимоги Майдану. На думку майданівців, силовики не мають об’єктивної і різно-
бічної інформації про ситуацію в країні та причини протестів, керівництво сило-
виків постійно дезінформує своїх підлеглих з метою виправдати застосування 
сили проти мирних протестувальників…

18 — 22 лютого 2014 року

Після нетривалого перемир’я між мітингувальниками та органами влади 
на початку лютого 2014 року, 18 лютого відбулося поновлення силового проти-
стояння між силовиками та демонстрантами у центрі Києва.

Події 18-20 лютого призвели до масових жертв громадян. За інформа-
цією МОЗ України загинуло 82 особи (71 демонстрант та 11 правоохоронців), 
постраждалих 622 людини329.

Це спонукало Верховну Раду України 20 лютого прийняти постанову «Про 
засудження застосування насильства, що призвело до загибелі людей»330. Цей 
правовий акт визнав дії силових структур незаконними та заборонив викорис-
тання будь-яких видів зброї та спеціальних засобів проти учасників протесту.

329 Офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України. Інформація про постраждалих у сутичках в 
центрі Києва станом на 06.00 год. 23 лютого 2014 року. 
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20140223_b.html
330 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Постанова «Про засудження застосування 
насильства, що призвело до загибелі людей». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/740-vii
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21 лютого 2014 року лідери опозиції та Віктор Янукович підписали угоду 
щодо врегулювання кризи в Україні331, відповідно до якої, зокрема, відбулося по-
вернення до Конституції 2004 року та суттєве урізання повноважень Президен-
та (Постанова була прийнята актом українського парламенту). Проте угода між 
опозицією та Президентом була відкинута більшістю мітингувальників.

22 лютого 2014 року Верховна Рада України конституційною більшістю 
приймає Постанову про усунення Віктора Януковича з посади Президента Укра-
їни, що знаменує остаточний перехід влади до опозиції.

3. Аналіз дій правоохоронців під час мирних акцій

Попри перехід Збройних сил України на контрактну основу та скасування 
з 2014 року строкової служби для юнаків, МВС залишило призов до внутріш-
ніх військ. Додатково, для підвищення якості комплектування внутрішніх військ 
призовниками, МВС України у 2013 році запровадило закріплення військових 
частин за навчальними закладами з метою «організації військово-шефської ро-
боти з військової професійної орієнтації і патріотичного виховання молоді»332. 
При цьому турбота МВС щодо виразно мілітаризованої спрямованості виховання 
учнів жодним чином не узгоджується з курсом на розбудову цивільно-сервісної 
моделі МВС, заявленим з 2011 року.

Якщо скасування призову засвідчило впевненість Збройних сил подолати 
потенційну зовнішню небезпеку в разі її виникнення, то дії МВС навпаки — про-
демонстрували невпевненість у можливості виконання покладених на міліцію 
функцій без постійного залучення військових формувань. Тим самим, для на-
селення України окреслилася загроза опинитися заручниками в ситуації, коли 
МВС, маючи власні збройні сили, непідконтрольні міністру оборони, може поста-
ти самостійним гравцем в реалізації воєнної доктрини держави. Тим більше, що 
на озброєнні внутрішніх військ МВС знаходяться не лише легка стрілецька зброя 
та броньована техніка, але й гранатомети, зенітні засоби, артилерійські прилади, 
разом із артилерійськими, мінометними та гранатометними боєприпасами.

Крім того, події 2013 року привернули увагу суспільства до того факту, 

331 Інтернет-видання «Тиждень.ua». Опозиція і Янукович підписали угоду про врегулювання кризи в Україні. 
http://tyzhden.ua/News/102759
332 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Наказ МВС №1204 від 11.11.2014 р. «Про 
затвердження Положення про організацію військово-шефської роботи в системі Міністерства внутрішніх 
справ України». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1500-14



| 245

що «традиційне» залучення внутрішніх військ МВС для охорони громадського 
порядку не лише є морально неприпустимим в умовах мирного часу, але й пря-
мо суперечить ст. 17 Конституції, згідно з якою «…військові формування ніким не 
можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян»333. Зважаючи 
на те, що війська у сучасній державі мають досить специфічне призначення, на 
рівні парламенту та уряду було поставлене питання щодо виведення військових 
формувань зі складу МВС України та передачу їх під юрисдикцію Міністерства 
оборони.

Разом з широким використанням на власний розсуд власних військових 
підрозділів, МВС протягом 2013 року продовжувало дотримуватися переважно 
мілітаризованої тактики при охороні громадського порядку. Попри набутий під 
час «Євро-2012» досвід безконфліктного управління масовими акціями, в 2013 
році працівники ОВС під час супроводження мирних зібрань здебільше демон-
стрували зразки жорсткого реагування, аналогічного умовам масових завору-
шень. Це включало в себе численні припинення мирних зібрань у випадку незна-
чних порушень громадського порядку з боку окремих учасників; демонстративну 

готовність перейти до більш рішучих силових заходів; екіпірування особового 
складу за схемою, передбаченою лише для ситуації масових безладів; широке 
затримання учасників мирних зібрань в ситуаціях, що не давали для цього оче-
видного приводу; активний збір оперативної інформації стосовно учасників мир-
них зібрань.

Кожна демократична держава, створюючи будь-який окремий спеціаль-

333 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Конституція України. http://zakon4.rada.gov.
ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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ний підрозділ системи правопорядку, формує відповідну нормативно-правову 
базу його діяльності на основі національного та міжнародного законодавства.

У 1988 році наказом по МВС України було створено спеціальний підроз-
діл «Беркут», зокрема лише у місті Києві. В подальшому внутрішніми наказами 
по міністерству такі підрозділи були створені і в територіальних управліннях мі-
ліції. Наказом МВС України від 24.10.2013 р. було оновлено «Положення про 
підрозділ міліції особливого призначення «Беркут»334 (надалі ПМОП «Беркут»), а 
01.01.2009 р. внесені до нього відповідні зміни.

Цілком справедливо на сьогодні виникають певні сумніви щодо правової 
легітимності створення і діяльності цього підрозділу. Адже створення і діяль-
ність спецпідрозділів «Сокіл» та «Грифон» в тій же системі МВС України врегу-
льована, крім внутрівідомчих наказів, відповідними законами України. Зокрема 
спецпідрозділ «Сокіл» Законом України «Про організаційно-правові основи бо-
ротьби з організованою злочинністю»335. 

Що ж стосується ПМОП «Беркут», то навіть у Законі України «Про мілі-
цію» жодним словом про нього не згадується. Сам наказ, що затверджує по-
ложення про створення «Беркуту» і регламентує його діяльність, як вимагає на-
ціональне законодавство, в Міністерстві юстиції України не було зареєстровано 
(це сталося лише 11 січня 2014 року). Отже, функціонування цього підрозділу 
здійснювалось фактично на підставі акту волевиявлення лише одного чиновника 
в особі міністра внутрішніх справ.

Створювався ПМОП «Беркут» головним чином для проведення силових 
операцій в умовах складної оперативної обстановки. Серед основних опера-
тивно-правових актів, що мають регулювати його діяльність згідно наказу МВС 
України від 18.05.2004 р. №529 «Про затвердження Положення про підрозділи 
міліції особливого призначення «Беркут», є Конституція України, Закон України 
«Про міліцію», Кодекс України «Про адміністративні правопорушення», Кримі-
нальний кодекс та Кримінально-процесуальний кодекс.

Під час виконання патрульно-постових функцій з охорони громадсько-

334 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Наказ МВС №1011 від 24.10.2013 р. «Про 
затвердження Положення про спеціальний підрозділ міліції громадської безпеки «Беркут». http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/z0019-14
335 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Закон України «Про організаційно-правові 
основи боротьби з організованою злочинністю». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3341-12
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го порядку і безпеки в громадських місцях, співробітники ПМОП «Беркут», 
у відповідності до п. 3 Вступних положень «Статуту патрульної служби міліції 
України»336, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.09.1994 р. (надалі 
Статут ПСМУ), зобов’язані керуватись його положеннями.

(До речі, до виконання функцій з охорони громадського порядку і забез-
печення безпеки громадян можуть залучатись і підрозділи внутрішніх військ 
МВС України, відповідно до ст. 3 Закону України «Про внутрішні війська МВС 
України»337 та п. 3 і п. 4 Тимчасового положення «Про організацію служби спеці-
альних моторизованих військових частин міліції, військових частин спеціального 
призначення та підрозділів оперативного призначення внутрішніх військ Украї-
ни», оголошеного наказом МВС України №521 від 05.07.2005 р.).

Практика останніх років використання спецпідрозділів «Беркут» наочно 
продемонструвала суспільству, що головна мета його створення спаплюжена і 
наявне на теперішній час його застосування скоріше мало б бути виключенням, 
ніж певним правилом.

На початок 2014 року ПМОП «Беркут» представляв собою окремий висо-
комобільний стройовий підрозділ, що налічував в Україні близько 3 700 бійців. 
Приблизно така ж кількість саме спецпризначенців («Барс», «Гепард» та інші) 
налічувалась і у внутрішніх військах МВС України. 

Широкого суспільного резонансу (і не тільки в нашій державі) набули по-
дії, що мали місце в Києві 30.11.2013 р. — під час розгону мирної акції на Май-
дані Незалежності, та пізніше — під час протистояння активістів Євромайдану 
з силовиками у Києві.

Останнім часом в ЗМІ та Інтернет-мережах викладена значна кіль-
кість коментарів описаних вище подій щодо порушення основоположних прав 
і свобод на мирні зібрання, забезпечення життя і здоров’я людей, з огляду на 
міжнародне законодавство та практику Європейського суду з прав людини. На-
гальним, на наш погляд, є більш детальний аналіз цих подій з точки зору норма-
тивно-правових актів національного законодавства у форматі окремих аспектів 

336 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Наказ МВС №404 від 28.07.1994 р. «Про 
затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України». 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0213-94
337 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Закон України «Про внутрішні війська Міні-
стерства внутрішніх справ України». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2235-12
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їх поетапного розвитку:

Наявність правових підстав застосування  
спецпідрозділу «Беркут»

Стаття 39 Конституції України гарантує право громадян у мирний спосіб 
проводити збори і демонстрації, не обмежуючи при цьому в місці і часі їх про-
ведення. Тому перебування протестувальників у ніч на 30.11.2013 р. на Майдані 
незалежності та 01.12.2013 р. біля будівлі Адміністрації Президента було цілком 
правомірним. Судова заборона в установленому законодавством порядку на час 
розгону мітингувальників була відсутня. 

Що ж стосується дій правоохоронців, то, зовсім навпаки, саме вони, від-
повідно до п. 1 ст. 2 Закону України «Про міліцію»338, мали б забезпечувати осо-
бисту безпеку громадян з метою реалізації їх права на незаборонене мирне зі-
брання.

Згідно з п. 2 розділу 1 наказу МВС України №529, ПМОП «Беркут» може 
використовуватись у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки 
під час масових заходів, в тому числі громадсько-політичного характеру, лише 
зі складною оперативною обстановкою. Як відомо, о 4 годині ночі 30.11.2013 р. 
на столичному Майдані Незалежності ускладнення обстановки не відбувалося. 
До початку задіяння спецпризначенців жодних правопорушень не відбувалося. 
Учасники Євромайдану відпочивали або ж спілкувалися між собою.

Склад мітингувальників, що перебували 30.11.2013 р. на Майдані Неза-
лежності, суттєво різниться за своїм соціальним положенням, віком, основним 
зайняттям, фізичним станом. Вони були поверхово знайомі, згуртовані лише в 
частині своїх протестних вимог. Сприймати їх як організовану групу осіб, що має 
певні навички активного силового вчинення спротиву (нападу), в тому числі із 
застосуванням зброї, неможливо. Причин очікувати подібного спротиву у право-
охоронців не було. Отже правові підстави застосовувати 30.11.2013 р. на Май-
дані Незалежності ПМОП «Беркут» були відсутні.

Натомість у подіях, що відбувались 01.12.2013 р. біля будівлі Адміністра-
ції Президента, слід вбачати наявність підстав для застосування спецпідрозділу 

338 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Закон України «Про міліцію». http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/565-12



| 249

«Беркут». Маються на увазі попередньо вчинені провокативні дії групою моло-
дих осіб, які закидали камінням і фальшфеєрами військовослужбовців внутріш-
ніх військ (що блокували територію адміністрації), наносили удари предметами і 
ногами по блокувальним щитам, а потім намагались грейдером усунути блоку-
вання. Наведене є умовою, що ускладнила існуючу оперативну обстановку. Тож 
застосування ПМОП «Беркут» мало б її стабілізувати. 

Для цього необхідно було лише ізолювати декілька конкретних осіб, які 
вчиняли провокації та правопорушення, як це передбачено пунктами 299, 328 
Статуту ПСМУ, не перешкоджаючи при цьому реалізації права на мирне зібран-
ня всіх інших учасників заходу. Цього, на жаль, не сталося.

Дотримання встановленого порядку вчинення дії

Національне та міжнародне законодавство, як і практика Європейського 
суду з прав людини, обмежує правоохоронців у здійсненні процесуальних, опе-
ративно-розшукових та адміністративно-правових заходів в нічний час. А тому 
дії, що були вчинені спеспризначенцями на Майдані Незалежності о 4 годині 
30.11.2013 р., слід вважати протиправними. Посилання на невідкладність у цьо-
му випадку є абсурдним.

Як засвідчує наявна фіксація розвитку подій, розгін протестувальників 
з Майдану правоохоронцями, тобто застосування фізичних засобів впливу та 
спецзасобів, відбувався фактично одночасно з оголошенням по гучномовцю по-
передження. Слід розуміти, що на той час значна частина учасників Майдану ще 
спала. В свою чергу, п. 201 Статуту ПСМУ зобов’язує правоохоронців в подібних 
випадках надавати особам часу, достатнього, щоб зорієнтуватись та виконати 
їх вимоги. Наголошуємо ще раз, що на той час будь-яких правопорушень з боку 
мітингувальників не відбувалось.

Учасникам Майдану ґрунтовних роз’яснень неправомірності їх дій, як це 
вимагають пункти 124, 133 Статуту ПСМУ, спецпризначенцями надано не було.

Будь-якого ретельного і уважного розбирання в обставинах подій право-
охоронцями на місці, як це передбачено пунктами 124, 125 і 151 Статуту ПСМУ, 
не здійснювалось.

Під час заходу з боку спецпризначенців стосовно протестувальників мав міс-
це систематичний прояв грубості, принизливого ставлення та висловлення погроз, 
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що прямо забороняє ст. 5 Закону України «Про міліцію» та п. 143 Статуту ПСМУ.

Командирами ПМОП «Беркут» ігнорувались вимоги п. 57 Статуту ПСМУ 
та розділу 6 наказу МВС України №505 від 30.09.2008 р. щодо здійснення на-
лежного контролю за діями підлеглих та необхідності вжиття заходів з негайно-
го припинення протиправних дій з їх боку.

Отже, встановлений нормативно-правовими актами порядок вчинення 
дій з боку спецпризначенців дотриманий не був.

Дотримання порядку і меж застосування заходів 
фізичного впливу та спецзасобів

Конституція України в ст. 27 гарантує кожному право на збереження 
життя та здоров’я і визнає їх найвищою цінністю. А це означає, що держава має 
зобов’язання піклуватись про безпеку громадян. Така функція якраз і покладена 
на підрозділи міліції, про що зазначено в ч. 1 ст. 10 Закону України «Про міліцію». 
В той же час, така їх діяльність повинна базуватись, як вимагає ч. 1 ст. 3 цього 
Закону, на принципах законності, гуманізму та поваги до особи.

Порядок і межі застосування сили, зокрема фізичної сили та спеціальних 
засобів, чітко визначені в статтях 12, 13, та 14 Закону України «Про міліцію», а 
також у пунктах 200, 201 та пункті 204 Статуту ПСМУ. В них наголошується, що 
застосуванню фізичного впливу та спеціальних засобів правоохоронцями пови-
нно передувати попередження про намір їх використання. Без попередження фі-
зична сила, спеціальні засоби, як і зброя, можуть застосовуватись лише у випад-
ках безпосередньої загрози життю або здоров’ю громадян чи працівників міліції.

Зазначені вище гарантії Конституції та вимоги законодавства були грубо 
порушені під час розгону правоохоронцями мітингувальників у ніч на 30.11.2013 
р. на Майдані Незалежності та 01.12.2013 р. біля будівлі Адміністрації Прези-
дента, Все, що відбувалося в цей час, більше нагадувало не правоохоронний 
захід, а масову екзекуцію: безрозбірне, масове, жорстоке і подекуди цинічне 
лупцювання спецпризначенцями протестувальників гумовими кийками, ногами 
та руками. При цьому жодним чином не бралися до уваги стать, вік, заняття та 
фізичний стан протестувальників. Частина учасників подій піддалася побиттю 
правоохоронцями по декілька разів впродовж заходу. Досить часто побиття од-
нієї особи відбувалося декількома правоохоронцями одночасно. Не зважали при 
цьому й на те, що деякі учасники знаходились на землі в безпорадному стані чи 
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вже травмовані намагались покинути місце побиття.

Так, у 30-річного Ярослава під час розгону Євромайдану в ніч на 
30.11.2013 р. зазнали тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості (крім нього 
самого) батько, мати та сестра, що перебували разом з ним. Після того мати 
знаходилась на стаціонарному лікуванні з приводу отриманої черепно-мозкової 
травми, контузії ока, перелому декількох пальців руки та чисельних забоїв тіла.

Внаслідок нанесення побоїв спецпризначенцями за медичною допомо-
гою, тільки за офіційною інформацією, звернулось близько 100 осіб, з яких біль-
ше 20 було госпіталізовано.

Тобто відбувалось повне ігнорування вимог п. 4 ст. 12 Закону України 
«Про міліцію» та п. 204 Статуту ПСМУ щодо того, що у разі неможливості уник-
нути застосування правоохоронцями сили, вона не повинна перевищувати міри, 
необхідної для виконання покладених на них обов’язків і має зводити до мініму-
му можливість завдання шкоди здоров’ю правопорушників та інших громадян.

Потерпілі громадяни, що перебували на стаціонарному лікуванні — Віта-
лій Пузенко, Ярослав Радань та Єгор Превір — повідомили, що декількома пра-
воохоронцями їм неодноразово з великою силою були завдані удари гумовими 
кийками по голові, шиї, голові та плечах. В переважній більшості у постраждалих 
мітингувальників лікарі констатували наявність тілесних ушкоджень саме в та-
ких місцях людського тіла.

З боку спецпризначенців була грубо порушена норма ст. 14 «Правил за-
стосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку»339 і п. 211 
Статуту ПСМУ щодо заборони завдавати удари гумовими (пластиковими) кийка-
ми по голові, шиї, ключичній ділянці, животу і статевих органах.

Від нанесених ударів у багатьох учасників Майдану на той час мала місце 
кровотеча, яку було потрібно негайно зупиняти та надавати іншу першочергову 
медичну допомогу. Проте з боку правоохоронців жодної реакції в цьому сенсі не 
було, незважаючи на те, що це їх прямий обов’язок, згідно з ч. 4 ст. 12 Закону 
України «Про міліцію» та п. 215 Статуту ПСМУ. Навпаки, прохання постраждалих 

339 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Постанова Ради Міністрів УРСР №49 від 
27.02.1991 року «Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського 
порядку». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/49-91-%D0%BF
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викликати хоча б швидку допомогу просто ігнорувалось.

Увагу спецпризначенців не привертали ніякі обставини. Під побиття по-
трапили навіть особи, що перебували на Майдані та біля Адміністрації Пре-
зидента, виконуючи свої професійні обов’язки і мали при цьому відповідні 
пізнавальні знаки на одязі. Саме про це свідчить жорстоке побиття журналістів —  
громадян України Юрія Бутусова, Валерія Гарагуца та громадянина Польщі Яци-
ка Забродського, фотокореспондентів Анатолія Степанова, Сергія Нужненка та 
Олександра Перевозника.

В даному випадку, крім побиття, мова може йти не про що інше, як пере-
шкоджання законній професійній діяльності журналістів з боку працівників мілі-
ції, що є кримінальним злочином, передбаченим ст. 171 Кримінального кодексу 
України340.

Взагалі, за всі роки незалежності України безпрецедентними за кількістю 
постраждалих працівників ЗМІ стали події Євромайдану (усього за даними ЗМІ, 
таких випадків з листопада 2013 року по лютий 2014 року нараховується 206)341.

Зазнавали насильства з боку спецпризначенців навіть медичні працівни-
ки, котрі під час «зачистки» лише намагались надати першу медичну допомогу 
постраждалим. Так 30.11.2013 р. на Майдані Незалежності лікарю-волонтеру 
Дмитру Дроботу були завдані удари гумовим кийком саме під час того, як він 
намагався зупинити кровотечу одному із постраждалих протестувальників. А 
01.12.2013 р., під час розгону на вулиці Банковій, коли до приміщення Спілки 
художників, де розташовувався умовний медпункт, переслідуючи мітингувальни-
ків, що намагалися втекти, забігли спецпризначенці, їх кийки та удари ніг сипа-
лись як на втікачів, так і на медиків та постраждалих, що були раніше доставлені 
для надання допомоги.

Не зважалось при цьому правоохоронцями на протиправність перебу-
вання їх в таких приміщеннях. Адже п. 15 ст. 11 Закону України «Про міліцію» 
надає їм право входити безперешкодно в будь-який час доби на територію і в 
приміщення підприємств, установ і організацій лише з метою припинення зло-
чинів, переслідування осіб, що підозрюються у вчиненні злочину, при стихійному 

340 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Кримінальний Кодекс України. 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page5

341 Інститут масової інформації. Євромайдан: список постраждалих журналістів – 206 випадків. 
http://imi.org.ua/news/42295-spisok-postrajdalih-jurnalistiv-30-vipadkiv-onovlyuetsya.html
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лихові та інших надзвичайних обставинах. До того ж, згідно з цією статтею За-
кону, перебувати в таких місцях з метою забезпечення безпеки громадян можна 
лише за умови попереднього повідомлення і отримання згоди адміністрації, що 
дотримано не було.

Характер і спосіб застосування насильства з боку спецпризначенців свід-
чить про його умисне заподіяння зі спричиненням сильного фізичного болю і 
моральних страждань, що переслідувало, насамперед, ціль залякати протесту-
вальників. Зазначене прямо порушує положення ст. 28 Конституції України про 
те, що ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому нелюдському або 
такому, що принижує його гідність поводженню чи покаранню.

Слід звернути увагу також на те, що біля Адміністрації Президента Укра-
їни 01.12.2013 р., під час застосування правоохоронцями спеціальних засобів, 
світлошумових гранат відволікаючої дії, порушувались вимоги щодо правил їх 
використання в частині недодержання відстані їх приземлення до людей, як це 
передбачено п. 206 Статуту ПСМУ.

Не дотримувались також вимоги інструкції «Про порядок придбання, збе-
рігання, видачі і застосування газових пістолетів і балончиків», затвердженої на-
казом МВС України №751 від 30.02.1992 р., щодо відстані використання газових 
балончиків.

Згідно вимог п. 144 Керівних принципів зі свободи мирних зібрань ОБСЄ342, 
у випадках можливого застосування перцевого газу чи інших хімічних речовин 
дратівливої дії, необхідно передбачити процедури санобробки від вражень, що 
правоохоронцями в обох випадках виконано не було.

Отже, застосування фізичних засобів впливу та спецзасобів слід вважати 
такими, що не відповідали встановленим законодавством вимогам і порядку їх 
застосування.

Правомірність вчинення затримання 
і доставлення осіб

Затримання осіб, відповідно до п. 231 Статуту ПСМУ, здійснюється лише 

342 Офіційний сайт ОБСЄ. Керівні принципи зі свободи мирних зібрань. Видання 2. http://www.osce.org/ru/
odihr/83237
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у випадках невиконання усних попереджень працівників міліції та дій, що пере-
шкоджають здійсненню ними службових повноважень. Значить, на кожну неза-
конну дію кожної конкретної особи має слідувати адекватна і пропорційна ре-
акція правоохоронців, а не застосування сили до всіх присутніх навколо людей.

Адміністративне законодавство України в ст. 260 КУпАП (Заходи забез-
печення провадження в справах про адміністративні правопорушення)343 дає ви-
черпний перелік випадків, коли допускається адміністративне затримання, а саме:

 � з метою припинення адміністративного правопорушення, коли вичерпані 
інші заходи впливу;

 � для встановлення особи правопорушника;
 � для складання протоколу про адміністративне правопорушення у разі 

неможливості складання його на місці вчинення правопорушення, якщо 
таке складання є обов’язковим;

 � для забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи і виконан-
ня постанов по справах про адміністративні правопорушення.

В свою чергу, при затриманні у відповідності до вимог ст. 5 Закону України 
«Про міліцію», правоохоронці зобов’язані:

 � повідомити підстави і мотиви затримання;
 � роз’яснити право оскаржувати їх дії в суді;
 � надати роз’яснення ч. 1 ст. 63 Конституції України щодо права відмови-

тись від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника, 
статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 Конституції та прав затриманих або заарешто-
ваних осіб, що встановлені законами, у тому числі права здійснювати захист 
своїх прав особисто або за допомогою захисника з моменту затримання.

Адміністративне затримання особи, яка вчинила правопорушення, згідно 
зі ст. 262 КУпАП може тривати не більше як 3 години, крім випадків, прямо ви-
значених законодавством України.

Зазначені вище вимоги законодавства щодо підстав і порядку прове-
дення затримання особи, не виконувались спецпризначенцями під час розго-
ну мітингувальників як на Майдані Незалежності в ніч на 30.11.2013 р., так і 

343 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Кодекс України про адміністративні правопо-
рушення. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/page4
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біля Адміністрації Президента 1 грудня. Затримання осіб в цілому відбувалось 
безпідставно, мотиви його здійснення не повідомлялись, як і не роз’яснювались 
права затриманих.

Протоколи, як це вимагає ст. 254 КУпАП, складались далеко не у кож-
ному випадку. Перебування затриманих осіб в районних управліннях міліції до 
прийняття рішення перевищувало 3 години, що прямо заборонено ст. 261 КУпАП. 
Слід наголосити, що завідомо незаконне затримання особи, відповідно до п. 259 
Статуту ПСМУ, повинно тягнути за собою кримінальну відповідальність праців-
ників міліції згідно з чинним законодавством.

Грубо порушувались правоохоронцями й вимоги щодо застосування до-
ставлення осіб до управлінь міліції. Згідно зі ст. 259 КУпАП, доставлення право-
порушника може застосовуватись лише з метою:

 � складання протоколу про адміністративне правопорушення, в разі не-
можливості скласти його на місці;

 � встановлення особи правопорушника і складання протоколу, якщо у по-
рушника немає документів, що засвідчують його особу і немає свідків, які 
б могли повідомити необхідні дані про нього.

Оскільки доставлення є обмеженням особистої свободи особи, то, відпо-
відно до п. 251 Статуту ПСМУ, працівникам міліції необхідно, перед тим як засто-
совувати цей захід, зробити все необхідне, щоб безпосередньо на місці ретельно 
розібратися в обставинах правопорушення і вжити відповідних заходів, вимагати 
припинення правопорушення і винести на місці усне попередження. До того ж, 
згідно з п. 252 Статуту ПСМУ, перед доставленням працівники міліції зобов’язані 
роз’яснити, чим зумовлено доставлення порушника до органу внутрішніх справ.

Повного дотримання спецпризначенцями зазначених вище вимог під час 
застосування доставлення осіб не відбувалось.

Так, громадянка Ірина З. повідомила344, що в ніч на 30.11.2013 р., під час 
розгону Майдану, вона з декількома своїми товаришами потрапляла під побиття 
кийками з боку правоохоронців впродовж подій двічі. На прохання (ще на Май-
дані) надати їй медичну допомогу чи викликати для цього швидку, міліціонери 
ніяк не реагували. Швидка допомога до неї була викликана значно пізніше, вже 

344 Інформація зі сторінки у соціальній мережі https://www.facebook.com/
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у Шевченківському РУВС, коли її стан зовсім погіршився. Під час затримання 
та доставлення у відділ міліції з боку спецпризначенців ніяких повідомлень про 
підстави і мотиви затримання, роз’яснень прав та пояснень, чим зумовлено до-
ставлення, надано не було. Більше того, після утримання в міліції понад 3 години, 
затриманих просто відпустили. Будь-якого протоколу складено не було. Елемен-
тарних вибачень з приводу доставлення не висловлено.

Зазначене вище є порушенням ст. 29 Конституції України щодо права 
кожної людини на свободу і особисту недоторканність.

Окремої уваги заслуговує і питання відповідальності правоохоронців, 
згідно зі ст. 5 Закону України «Про міліцію» та ст. 3 Закону України «Про поря-
док відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, 
що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розсліду-
вання, прокуратури і суду»345 щодо відшкодування завданих учасникам Майдану 
збитків за незаконні затримання, спричинення шкоди здоров’ю та пошкодження 
їх власного майна (розірваний одяг, виведені з ладу власних та професійних тех-
нічних засобів).

Безперечно, розгін мирних демонстрантів спецпризначенцями в обох ви-
падках носив жорстокий і цинічний характер. Не є виправданням діям правоохо-
ронців і те, що вони були лише виконавцями наказу керівництва.

У ч. 4 ст. 41 Кримінального кодексу України чітко вказано, що особа, яка 
виконала завідомо злочинний наказ або розпорядження, за дії, вчинені з метою 
виконання явно злочинного наказу, підлягає кримінальній відповідальності на 
загальних підставах. 

У цьому аспекті дії окремих спецпризначенців та їх командирів слід роз-
глядати ще й з точки зору перевищення влади або службових повноважень пра-
цівниками правоохоронного органу, тобто наявності ознак кримінального зло-
чину, передбаченого ст. 365 КК України.

Не можна заявлену для розгону Євромайдану ціль — «забезпечення 
комунальникам можливості встановлення льодового катка та ялинки», обґрун-

345 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Закон України «Про порядок відшкодування 
шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяль-
ність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду». 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80
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товувати в розумінні необхідності забезпечення громадського порядку чи на-
ціональної безпеки. До того ж, це не витримує тест на пропорційність (співмір-
ність) таких обмежень, адже останні мали на меті явно нижчі в ієрархії суспільні 
інтереси, ніж права і свободи громадян України. Тлумачення протилежного буде 
вульгарною наругою над змістом ст. 11 Європейської конвенції346 1950 року.

Широкий громадський підйом, привернення правозахисниками уваги 
до подій, що відбувалися та різке засудження застосування сили з боку між-
народної спільноти змусило правоохоронців надалі діяти більш стримано. Вже 
09.12.2013 р., під час розблокування спецпризначенцями урядового кварталу 
і знесення там барикад, масового побиття і застосування фізичного впливу та 
спецзасобів не відбувалось. Протестувальників в цілому відтіснили з місць їх пе-
ребування більш цивілізованим шляхом, за допомогою щитів, без використання 
надмірної фізичної сили.

Однак остаточно вести мову про зміну підходів у вирішенні проблеми з 
боку влади і правоохоронців, тобто приведення її виключно в правове русло і 
демократичним шляхом, підстав немає. Адже в ніч на 11.12.2013 р. у подіях на 
Майдані Незалежності та розблокуванні приміщення КМДА з боку спецпризна-
ченців знову мало місце застосування грубої і надмірної фізичної сили, в резуль-
таті чого, за даними ЗМІ, постраждало більше 40 осіб, а 5 було госпіталізовано347.

В демократичній країні за кожним фактом порушення закону має бути 
належним чином проведене розслідування, визначене коло підозрюваних та в 
суді доведена або спростована вина за відповідне порушення. В своїй офіційній 
заяві щодо протистоянь на вулиці Грушевського тодішній генпрокурор України 
Віктор Пшонка заявив, що «в державі грубо порушується Закон»348. Залишимо 
для правоохоронних органів задачу встановлення вини окремих учасників акцій 
протесту, тим паче, що цим вони вже активно займаються. Проаналізуємо, яким 
чином під час протистояння порушується закон правоохоронцями.

Ігнорування необхідності локалізування конфлікту і 
застосування спецзасобів по відношенню до мирних 

346 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Конвенція про захист прав людини і осново-
положних свобод. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
347 Асоціація УМДПЛ. Експертний аналіз дій правоохоронців під час мирних акцій на Майдані Незалежності 
вночі 30 листопада та 1 грудня на вулиці Банковій у Києві. http://umdpl.info/files/docs/1387450654.pdf
348 Видання «Дзеркало тижня. Україна». Пшонка: Заворушення на Грушевського – злочин проти держави. 
http://dt.ua/POLITICS/pshonka-zavorushennya-na-grushevskogo-zlochin-proti-derzhavi-135798_.html



Права людини в діяльності української міліції — 2014258 | 

учасників протесту і журналістів

Право на мирні зібрання гарантується в Україні статтею 11 Європейської 
конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, статтею 39 Консти-
туції. Відповідно до цих документів держава зобов’язана не лише не перешкоджа-
ти проведенню мирних зібрань, а захищати їх учасників. Акції протесту — це за-
вжди велике скупчення людей, здебільшого неоднорідне і не завжди організоване. 
Серед цих людей часто бувають ті, хто прагне радикальних і немирних дій. Тому 
уповноважені представники держави — правоохоронні органи — зобов’язані за-
безпечувати громадський порядок і безпеку людей. 

Це означає — виявляти та нейтралізувати законним шляхом тих осіб, що 
порушують закон, забезпечуючи безпеку інших учасників протесту. Згідно Керів-
них принципів зі свободи зібрань ОБСЄ правоохоронці повинні розрізняти учас-
ників протесту, чиї дії носять мирний характер, і учасників, що налаштовані на 
насильство. Тому вони не повинні ставитись до натовпу людей як до однорідної 
маси. З прикладної точки зору — міліція має застосувати таку тактику дій, яка 
дозволить нейтралізувати (знешкодити) лише тих, хто застосовує насильство і 
несе загрозу, не завдаючи шкоду іншим. 

Так само правоохоронці повинні відрізняти учасників протесту від спо-
стерігачів, зокрема журналістів. Така робота потребує спеціальної організаційної 
підготовки з боку міліції, залучення спецпідрозділів, здатних працювати в умовах 
складної оперативної обстановки. І під час подій на вулиці Грушевського був за-
лучений спецпідрозділ «Беркут», однак і він не проявив необхідних навичок — ми 
мали нагоду спостерігати, як міліція замість того, щоб максимально локалізувати 
конфлікти, відгородилась від протестувальників і застосувала спецзасоби без роз-
бору проти натовпу, в якому були як порушники, так і мирні учасники протесту і 
журналісти. 

Недотримання норм застосування  
світлошумових гранат

Використання спецзасобів також чітко внормовано відповідними доку-
ментами. Так, згідно з чинними «Правилами застосування спеціальних засобів 
при охороні громадського порядку»349 (далі — «Правила»), світлові засоби від-

349 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Постанова Ради Міністрів УРСР №49 від 
27.02.1991 року «Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського 
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волікаючої дії (світлошумова граната «Заря», світлошумовий пристрій «Пламя») 
застосовуються на відстані не ближче двох метрів від людини. Під час сутичок 
на Грушевського правоохоронці кидали світлошумові гранати просто у натовп 
із-за кордону і барикад з технікою, не розбираючись, куди вони влучають, відпо-
відно жодних заходів по убезпеченню людей від тяжких травм не було вжито. Як 
наслідок — учасники протесту та журналісти отримали рвані рани кінцівок від 
осколків гранат, одному з протестувальників відірвало кисть руки.

Недотримання норм застосування пристроїв 
сльозогінної та дратівливої дії

Під час подій на вулиці Грушевського було знайдено уламки від корпусів 
пристроїв миттєвого розпилення сльозоточивого аерозолю «Терен-6», взятого 
на озброєння ОВС у 1997 році. Міністерством внутрішніх справ України розро-
блено «Інструкцію для застосування спецзасобу «Терен-6» (наказ МВС України 
від 13.01.1998 р. №26), але її тексту немає у відкритому доступі, це документ 
ДСК (для службового користування). Відповідно, офіційно дізнатись про норми 
використання «Терен-6» пересічному громадянину неможливо. 

Однак з неофіційних джерел відомо, що щодо цих пристроїв існує та-
кий самий норматив, як і щодо світлошумових гранат — застосовуються на від-
стані не ближче двох метрів від людини. Під час подій на вулиці Грушевського  
«Терен-6» так само застосовували проти натовпу, отже, теж порушували вимоги 
нормативних актів. Окрім того, згідно з «Правилами», при застосуванні сльозо-
точивих речовин забороняється прицільна стрільба по правопорушниках, роз-
кидання і відстрілювання гранат у натовп, а також повторне застосування їх у 
межах зони ураження в період дії цих речовин. За свідченням груп медиків, що 
перебували на Грушевського і надавали допомогу пораненим, стійкий запах по-
дразнюючих речовин, що розпилювались серед протестуючих, не вивітрювався, 
тому медикам доводилось постійно працювати в масках і респіраторах.

Порушення норм застосування водометів

Водомети — досить поширений спосіб припинення масових порушень 
громадського порядку. Їх застосування по праву вважають більш гуманним, аніж 
інші спецзасоби, але лише за умов виконання чітких норм їх застосування. Згідно 
з «Правилами», водомети застосовуються для розосередження учасників масо-

порядку». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/49-91-%D0%BF
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вих безпорядків при температурі атмосферного повітря не нижче 0 градусів за 
Цельсієм. Це означає, що під час протистояння на вулиці Грушевського будь-яке 
застосування водометів було незаконним. 

Що ж стосується заяв МВС про те, що водомети не використовувались 
проти людей, а гасили пожежу — то існує безліч фото і свідчень, на яких видно, 
що струмені води були цілеспрямовано направлені на учасників заходу, під них 
потрапили і самі міліціонери. Окрім того, для гасіння пожеж зазвичай викорис-
товують спеціально обладнані пожежні машини.

Прицільна стрільба із травматичної зброї  
в спостерігачів та журналістів

Згідно з «Правилами», патрони з гумовою кулею ударної непроникливої 
дії «Волна-р» відстрілюються з допомогою спеціального карабіна на відстані 
не ближче 40 метрів від людини і тільки по нижній частині ніг. З першого дня 
протистояння проти учасників застосовувалась травматична зброя. Серед трав-
мованих під час протистоянь є люди із ушкодженнями внаслідок потрапляння 
гумових куль в руки, тулуб, голову, обличчя. 

Зафіксовані випадки влучення кулями в очі, в ЗМІ є інформація про те, що 
одному з постраждалих кулею вибило око. При цьому на фото та відео зафіксо-
вані правоохоронці, які вели прицільну стрільбу по людях, тож кваліфікувати такі 
травми як випадкові вкрай важко. Окрім того, від гумових куль постраждало 
багато журналістів, хоча цього дуже легко уникнути, адже ті мають спеціальні 
помаранчеві жилети із написом «Преса». Отже, по журналістах також велася 
прицільне стрільба. 

Застосування недозволених засобів —  
кидання в групи протестувальників каміння  
та запалювальних сумішей

Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та ор-
гани місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на під-
ставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та зако-
нами України. Це означає, що правоохоронці під час виконання своїх обов’язків 
можуть використовувати лише ті методи і засоби, які зазначені у нормативних 
актах, що регулюють їхню роботу. 
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У «Правилах» міститься вичерпний перелік спецзасобів, які може ви-
користовувати міліція, та за яких обставин. На фото та відео протистояння на 
вулиці Грушевського видно, що у відповідь на коктейлі Молотова, які летять у 
бік кордону міліції, правоохоронці кидали такі ж запалювальні суміші в протес-
тувальників.

Згідно з «Правилами», рішення про застосування спеціальних засобів 
приймає службова особа, відповідальна за забезпечення громадського поряд-
ку, або керівник конкретної операції. Працівники міліції, які діють індивідуально, 
приймають такі рішення самостійно.

Відповідно до Закону України «Про міліцію», про застосування спеціаль-
них засобів, а також про будь-які ушкодження або смерть, які спричинені особі 
внаслідок застосування працівником міліції спеціальних засобів, працівник мілі-
ції негайно та письмово доводить до відома безпосереднього начальника для 
сповіщення прокуророві. Це означає, що і відповідальність за незаконне вико-
ристання спецзасобів і спричинену внаслідок цього шкоду, мають нести керів-
ники підрозділів і керівники конкретних операцій. Їх особи можна і необхідно 
встановити органам прокуратури, навіть якщо неможливо встановити особу ви-
конавця. А перевищення повноважень по застосуванню сили, в тому числі спе-
ціальних засобів і зброї, тягне за собою відповідальність, встановлену законом у 
залежності від нанесеної шкоди життю і здоров’ю постраждалих.

До силового протистояння на вулицях Києва призвело багато факторів. 
Але до обов’язків правоохоронців входить не лише припинення, а й попереджен-
ня правопорушень. МВС України має достатню кількість працівників, які повинні 
були провести оперативну роботу і вжити необхідних попереджувальних заходів, 
щоб не допустити силових сценаріїв розвитку подій. 

Міліція покликана забезпечувати громадський порядок і захищати життя 
і здоров’я людей в будь-яких умовах. Це означає, що і в такій напруженій ситу-
ації правоохоронці мають не давати здачі і мститись за постраждалих під час 
протистояння колег, а залишатись гарантом законності і порядку. Якщо ж міліція 
порушує закони і Конституцію — це дестабілізує ситуацію, налаштовує людей 
проти правоохоронців і призводить до ескалації конфлікту

Застосування вогнепальної зброї
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Відповідно до ст. 15 Закону України «Про міліцію»350 (Застосування вог-
непальної зброї), працівники міліції як крайній захід мають право застосовувати 
вогнепальну зброю у таких випадках:

5. для захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров’ю, а 
також звільнення заложників;

6. для відбиття нападу на працівника міліції або членів його сім’ї, якщо їх 
життю або здоров’ю загрожує небезпека;

7. для відбиття нападу на охоронювані об’єкти, конвої, жилі приміщення-
громадян, приміщення державних і громадських підприємств, установ і 
організацій, а також звільнення їх у разі захоплення;

8. для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і яка 
намагається втекти;

9. для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти 
з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї 
та інших предметів, що загрожує життю і здоров’ю працівника міліції;

10. для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо во-
дій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю громадян або пра-
цівника міліції.

Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при 
значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.

Працівники міліції мають право використовувати зброю для подання сиг-
налу тривоги або виклику допомоги, для знешкодження тварини, яка загрожує 
життю і здоров’ю громадян або працівника міліції.

Як ми бачимо, більшості із передумов застосування вогнепальної зброї на 
Майдані не було, вогнепальна зброя використана неправомірно.

3. Висновки та рекомендації

Євромайдан став ланкою, одним з етапів великої української революції, 
що триває з 1989-91 років. І в час отримання Незалежності, і під час Помаранче-
вої революції, і в 2013-2014 роках насправді йшлося про одне — про справжню, 
а не псевдо незалежність, в тому числі від найбільшого сусіда й фактичного 

350 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Закон України «Про міліцію». 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/565-12
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окупанта — Росії. Ця революція триває довго, але вона визріває в головах, у 
свідомості нових поколінь, у економічній доцільності, у геополітичних перспекти-
вах. Зараз ми є свідками й учасниками її кульмінації — драматичного, кровного 
розриву з Росією, після якого шляху назад не буде.

Добре, що Євромайдан був. Попри все, що сталося й станеться — добре. 
Він показав величезний людський потенціал України — до нього ми довгий час 
ходили й озиралися в пошуках нормальних, сучасних людей у своїй країні, здава-
лося, що все навколо винищене, найкращі виїхали або скурвилися, а виявилося, 
що нас мільйони. І це дає підстави для оптимізму.

Народ більше хоче реформ, ніж влада, політики й «експерти». Це під-
тверджує і революція, на яку люди вийшли з бажанням змінити країну, і вибори, 
на яких умовні реформатори набрали більшість. На жаль, наразі треба визнати 
імпотентність влади у цьому життєво важливому питанні. За цілий рік жодної 
відчутної, глобальної реформи так і не відбулося. І неправда, що реформи по-
требують багато часу: реформи Бальцеровича у Польщі було запроваджено 
уже на третій місяць нової влади. Головне — бажання й голова на плечах. Тре-
ба визнати, що відсутність глибинних реформ — найбільша поразка революції 
станом на сьогодні.

Нової революції нам не потрібно. Навпаки — потрібна консолідація та 
субординація перед обличчям зовнішнього агресора. У часи УНР Україну якраз і 
погубила постійна зміна влади, бунти, війна всіх проти всіх у політичному житті. 
Путіну на руку сьогодні мітинги, зміни уряду, масові безпорядки, які лише роз-
бурхають хаос, провокуватимуть девальвацію, зневірюватимуть у нас наших за-
кордонних союзників.

Що б там не говорили й кепкували із «глибокої занепокоєності», але ре-
зультат у довшій перспективі доводить, що Європа й США довго запрягають, 
але потім швидко їдуть. Світ здебільшого єдиний у підтримці України, а обсміяні 
кремлівськими «експертами» санкції Заходу з місяця в місяць стають все смер-
тельнішими для путінського режиму.

Зараз було б гірше, якби Євромайдан не відбувся. Так, Крим у нас не віді-
брали б — бо Росія й українська влада Януковича поглинули б Україну повністю. 
Повністю. Насправді ми всі врятувалися. Це треба пам’ятати. Особливо у ці дні, 
бо саме вони нам показали, що ми — не гній, не «тягло у поїздах їх бистроїзних», 
як писав Франко. Ми не просто заслуговуємо кращого майбутнього, ми за нього 
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боремося, воюємо. Ми протрималися рік, гідність наша не закінчилася з остан-
німи днями Революції гідності. Сподіваємося, її в нас ще багато, адже шлях до 
успіху, на жаль, попереду ще довгий і тернистий. Але ми йдемо!

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України завершила перевірку 
подій, які відбувалися з 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності 
і прилеглих до нього вулицях в Києві та встановила організаторів і виконавців 
розстрілу мирних жителів і силовиків. Про це повідомив голова ТСК Геннадій 
Москаль.

Комісія дійшла до висновку, що керівником цієї злочинної організації є 
колишній президент України Віктор Янукович. В злочинну організацію також 
входили:

 � весь склад Кабінету міністрів України станом на 22 січня 2014 року;
 � міністр МВС України Віталій Захарченко;
 � командувач внутрішніми військами України Станіслав Шуляк; 
 � заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк;
 � в. о. начальника столичної міліції, заступник начальника ГУМВС у Києві 

Валерій Мазан;
 � заступник начальника ГУМВС України в Києві Петро Федчук;
 � начальник управління громадської безпеки ГУМВС у Києві Олег Мариненко;
 � начальник спецпідрозділу «Беркут» ГУМВС України в м. Києві Сергій Кусюк;
 � голова Служби безпеки України Олександр Якименко;
 � перший заступник голови СБУ Володимир Тоцький;
 � начальник спецпідрозділу «Альфа» СБУ Олег Присяжний;
 � начальник Антитерористичного центру СБУ Андрій Меркулов;
 � перший заступник міністра Кабінету міністрів України Владислав Забарський;
 � весь склад оперативного штабу, який був створений наказом голови СБУ 

Якименком для проведення Антитерористичної операції;
 � повний склад суддів Печерського районного суду Києва, якими було винесе-

но завідомо неправосудну постанову №757/27190/13-Ц від 09.12.2013 р., 
якою фактично заборонявся Майдан;

 � посадові особи Київської міської ради, які в порушення статті 33 Конститу-
ції України подали позов до Печерського районного суду Києва, на підставі 
якого було винесено постанову №757/27190/13-Ц від 09.12.2013 р.351.

351 Інтернет-видання «Українська правда». ТСК: Розстріли на Майдані вчинила злочинна організація на чолі 
з Януковичем. http://www.pravda.com.ua/news/2014/07/7/7031187/
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Дії цих осіб підпадають під статтю 255 Кримінального Кодексу України — 
«Створення злочинної організації». 

«З огляду на те, що в період з 18 по 20 лютого 2014 року загальна кіль-
кість тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, а також вбивств учасників 
акцій мирного протесту і працівників правоохоронних органів, становить кілька 
тисяч, Комісія зробила акцент тільки на факти вбивств та нанесення тілесних 
ушкоджень, що сталися внаслідок використання вогнепальної зброї»352, — повідо-
мляє пан Москаль. 

За даними ТСК, з боку учасників акції мирного протесту були вбиті 76 
осіб, ще 145 осіб отримали вогнепальні поранення (декілька з них надалі по-
мерли в лікарнях). По ряду учасників акції мирного протесту стріляли з авто-
мата Калашнікова, моделі АКМС, патрони 7,62 х 39 мм. З одного тіла загиблого 
вилучили кулю калібру 9 х 18 мм, яка ідентифікується, як куля від ПМ (пістолет 
Макарова). З 17 тіл загиблих витягнута картеч, відстріляна з гладкоствольної 
зброї, найбільш ймовірно — з помпової рушниці «Форт-500», яка є на озброєнні 
підрозділів «Беркут». 

«Однак слід констатувати, що в 75% загиблих і поранених від вогнепаль-
ної зброї є наскрізні вогнепальні поранення, тобто кулі пішли навиліт, що харак-
терно для пострілів зі снайперських гвинтівок», — підкреслює пан Москаль.

Крім того, на позиціях були виставлені снайперські групи, що належать 
Управлінню державної охорони (місце розташування — дах будівлі Адміністрації 
Президента та дах Будинку з химерами). Доведено, що більшість поранень (а 
під час протистояння в Києві було поранено кілька тисяч осіб) було отримано 
зі снайперської зброї. Також встановлено, що снайпери стріляли як по демон-
странтах, так і по своїх власних співробітниках — для розпалювання конфлікту, 
антагонізму і подальшої ескалації напруженості.

Комісією також встановлено, що автомати Калашнікова калібру 5,45 х 
39 мм у той час були на озброєнні тільки у внутрішніх військ, а автомати Калаш-
нікова калібру 9,62 х 39 мм — на озброєнні підрозділів «Беркута». Зброю, яка 
все-таки була на Майдані, — з числа конфіскату, зберігалася на складах МВС. З 
цього випливає висновок, що самі працівники міліції забезпечували своїх агентів 

352 Геннадій Москаль, офіційний сайт. Звіт ТСК щодо подій 18 - 20 лютого в Києві. 
http://www.moskal.in.ua/?categoty=news&news_id=1099
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на Майдані зброєю. Також до Києва потрапила зброя, викрадена у Львові в Ніч 
гніву. Вона досі не вилучена. 

При цьому, за даними ТСК, ні «УДАР», ні «Свобода», ні «Батьківщина» не 
мають стосунку до постачань зброї на Майдан, а також до організації збройних 
формувань. Навпаки, зафіксовані факти протидії ними перебуванню на Майдані 
озброєних людей, яких представники партій передавали в силові відомства. 

Комісія встановила, що серед майданівців діяли агенти СБУ, які видавали 
себе за активістів. Це вони підпалили офіс Партії регіонів, а також застосовува-
ли вогонь на ураження, в той час як на самому Майдані було заборонено носіння 
зброї, за винятком коктейлів Молотова, дерев’яних щитів та палиць. 

Аналізуючи законність тих чи інших наказів представників влади та сило-
вих структур, комісія прийшла до висновку, що всі вони видавалися в порушен-
ня чинних норм Конституції, з порушенням регламенту, порядку підписів, отже, 
мали злочинний характер, і потрапляють під цілу низку статей Кримінального 
кодексу України. 

Лише двох колишніх беркутівців — Павла Аброськіна та Сергія Зінченка, 
підозрюваних в убивстві демонстрантів, вдалося заарештувати торік. Прокура-
тура вимагає для них найвищої міри покарання — довічного терміну ув’язнення. 
Утім, суд так і не розпочався через самовідвід суддів. Ще один підозрюваний у 
масових розстрілах — екс-командир «Беркуту» Дмитро Садовник — втік з-під 
домашнього арешту353. 

Але сама зброя — автомати Калашнікова — відсутня. Відсутність зброї, 
а також контрольних куль і гільз не дає балістичній експертизі можливості вста-
новити факт приналежності автоматів АКМС, які на сьогодні залишилися на 
озброєнні спецпідрозділу «Беркут», до куль, що були вилучені з тіл поранених 
і загиблих від пострілів з автомата Калашнікова. Те, що ця рота мала у своєму 
розпорядженні автомати Калашнікова і снайперські гвинтівки, підтверджується 
зйомками подій 20 лютого 2014 року по вул. Інститутській всіх провідних теле-
каналів України, які надали Комісії відеоматеріали354.

353 Телеканал «Еuronews». Річниця розстрілів на Майдані: «Таке враження, що «Беркут» хтось охороняє». 
http://ua.euronews.com/2015/02/19/investigations-of-police-shooting-of-protesters-in-ukraine-enter-second-year/
354 Інтернет-видання «Українська правда». У МВС знищили докази проти тих, хто розстрілював Майдан – 
ТСК. http://www.pravda.com.ua/news/2014/07/7/7031198/
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Пропонуємо:

Верховній Раді України: 
1. Ініціювати розробку оптимальної моделі реформування МВС України з 

одночасним розрахунком перерозподілу державного та місцевих бюдже-
тів, формуванням експертних груп з питань реформування та запрова-
дженням постійних консультацій з громадськістю.

2. Врегулювати протиріччя, що виникають на рівні конституційних положень 
стосовно доцільності залучення військових формувань (внутрішніх військ 
/ Національної гвардії України) до охорони громадського порядку в умо-
вах мирного часу та відсутності надзвичайних ситуацій, що обумовлюють 
необхідність використання військових підрозділів.

Кабінету Міністрів України:
3. Активізувати діяльність щодо створення Державного бюро розслідувань, 

передбаченого Кримінальним процесуальним кодексом. Враховуючи, що 
до функцій Державного бюро має бути включено розслідування скарг 
на незаконні дії працівників міліції, цей орган має відповідати п’ятьом 
принципам, встановленим практикою Європейського суду, а саме: неза-
лежності, адекватності, оперативності, громадського контролю та участі 
жертви у провадженні. Доцільно було б передбачити у структурі Держав-
ного бюро окремий відділ щодо розслідування смертей осіб в місцях по-
збавлення волі, а також смертей осіб внаслідок застосування летальної 
сили агентами держави.

4. Розглянути можливість запровадження системи спільного з неурядовими 
організаціями моніторингу діяльності МВС, з більш широким залученням 
громадськості та неурядових організацій до роботи у дорадчо-консуль-
тативних органах МВС України, експертних та тимчасових робочих групах, 
не обмежуючись існуючими формами у вигляді громадських рад.

5. Вдосконалити механізм державної статистики таким чином, аби перед-
бачити окремий статистичний облік злочинів, які включають у себе еле-
менти катування, передбачені статтею 1 Конвенції проти катувань та 
інших видів жорстокого, нелюдського та такого, що принижує гідність 
поводження та покарання, та обов’язкову періодичну публікацію цих ста-
тистичних даних.

6. Врегулювати правові засади та механізми надання адміністративних по-
слуг підрозділами МВС України, передбачивши їх прозорість, захист від 
монопольних та корупційних ризиків, чітку систему стандартів якості по-
слуг та контролю за їх наданням.
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Міністерству юстиції:

Передбачити реалізацію широкого спектру нормотворчої діяльності, 
спрямованої на:

 � внесення змін до положення статті 127 КК України (катування) для того, 
щоб вона відповідала вимогам Конвенції ООН проти катувань;

 � можливість ініціювання та проведення самостійних громадських розслі-
дувань за підтримки Офісу Омбудсмана щодо інцидентів, які виникли за 
участю представників правоохоронних органів;

 � врегулювання умов залучення до охорони порядку під час мирних зібрань 
співробітників органів внутрішніх справ без форменого одягу;

 � належної ідентифікації кожного працівника правоохоронних органів під 
час виконання ним своїх обов’язків у форменому одязі;

 � зменшення обсягу дискреційних повноважень представників правоохо-
ронних органів щодо обмеження свободи мирних зібрань.

Міністерству юстиції спільно з МВС України: 

Нормативно врегулювати процедуру службових розслідувань за скаргами 
громадян таким чином, аби найповніше гарантувати захист права потерпілої осо-
би на справедливий та ефективний розгляд. При цьому, зокрема, передбачити:

 � повноправну участь заявника у проведенні службового розслідування 
за його зверненням (ознайомлення з матеріалами розслідування та їх 
оцінювання, присутність при проведенні опитування фігурантів розсліду-
вання, можливість надання додаткових матеріалів на будь-якому етапі 
розслідування тощо);

 � можливість заявника залучати до службового розслідування адвоката чи 
іншого спеціаліста в області права, правозахисників, незалежних експертів;

 � можливість відсторонення працівника ОВС від виконання своїх обов’яз-
ків на період проведення службового розслідування (у необхідних для 
забезпечення його об’єктивності випадках);

 � реалізацію заходів щодо захисту від тиску з боку працівників міліції за-
явника та інших фігурантів службового розслідування.

МВС України: 
1. Ініціювати аналіз відомчих нормативно-правових документів в сфері забез-

печення громадського порядку і безпеки громадян під час реалізації гро-
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мадянами права на свободу мирних зібрань з метою реалізації рекоменда-
цій, викладених у «Європейському кодексі поліцейської етики», Декларації 
«Про поліцію», Керівних принципах ОБСЄ зі свободи мирних зібрань.

2. Вдосконалити систему менеджменту для гарантування ефективної 
взаємодії керівників ОВС з учасниками мирних зібрань, забезпечивши 
обов’язкове дотримання гендерного паритету при формуванні груп ме-
діації.

3. Проаналізувати ефективність та, при необхідності, оновити систему на-
вчання працівників спеціальних підрозділів та патрульної служби МВС в 
галузі дотримання прав людини під час забезпечення громадського по-
рядку при проведенні мирних зібрань, охороні учасників мирних зібрань, 
основ медіації, підстав і умов використання працівниками ОВС спеціаль-
них засобів і фізичної сили.

4. Розробити основні стандарти забезпечення масових заходів з урахуванням 
їх інтенсивності, потенційної небезпеки, економічної доцільності та інших 
факторів, забезпечивши при цьому дотримання принципів недискримінації 
та пропорційності у разі необхідності обмеження свободи мирних зібрань, 
забезпечення вільного проведення спонтанних мирних зібрань.

5. Запровадити єдину систему індивідуальних ідентифікаційних знаків з уні-
кальним номером та призвіщем (жетони, нашивки тощо) для усіх праців-
ників правоохоронних органів.

6. Спеціальним нормативним актом МВС України зобов’язати працівників 
міліції, в тому числі й керівників, при виконанні завдань з охорони гро-
мадського порядку під час проведення мирних зібрань, перебувати ви-
ключно у форменому одязі.

7. Привести у відповідність до Конституції України положення Статуту па-
трульно-постової служби міліції України, затвердженого наказом МВС 
№404 від 28.07.1994 р., в частині забезпечення громадської безпеки під 
час проведення масових заходів (Розділ XV. Охорона громадського по-
рядку і безпеки при проведені масових заходів).

8. Скасувати «Методичні рекомендації щодо дій органів внутрішніх справ 
під час підготовки та проведення масових заходів» (№8713/Пп від 
02.06.2011 р.), в яких підрозділам міліції пропонується звертатися до міс-
цевих органів виконавчої влади з клопотанням щодо звернення до суду з 
позовом про заборону мирних зборів. Таким чином відмовитися від прак-
тики повідомлення органів місцевого самоврядування про неможливість 
забезпечення правопорядку на місці проведення мирного зібрання.

9. За участю представників громадських організацій розробити й затвер-
дити нові прогресивні методичні рекомендації, обравши за основу між-
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народні стандарти, в першу чергу Керівні принципи зі свободи мирних 
зібрань ОБСЄ та відповідні рішення ЄСПЛ.

10. У системі службової підготовки персоналу органів внутрішніх справ окре-
мим питанням передбачити вивчення норм міжнародного та вітчизняно-
го права щодо свободи мирних зібрань, у тому числі підстав, порядку і 
умов застосування правоохоронцями спеціальних засобів і фізичної сили. 
Залучити до участі в такій просвітницькій роботі експертів міжнародних 
та правозахисних організацій.

11. Забезпечити проведення ефективних розслідувань за кожним випадком 
незаконного затримання та надмірного застосування сили до учасників 
мирних зібрань з боку правоохоронців. Запровадити ведення окремої 
статистики щодо таких порушень.

Віктор Жученя
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Дотримання прав людини в 
діяльності ОВС  
під час проведення АТО 
на території Донецької та 
Луганської областей

1. Вступ 

До звіту увійшли результати громадських розслідувань за зверненнями 
громадян, повідомлень у засобах масової інформації щодо порушень прав лю-
дини працівниками міліції та підрозділів, підпорядкованих МВС України в зоні 
проведення АТО на території Донецької та Луганської областей, а також реко-
мендації щодо вирішення (мінімізації) виявлених проблем. 

Для підготовки звіту використовувалися та досліджувалися різноманітні 
джерела інформації, а саме:

 � звернення та повідомлення громадян;
 � відомості, отримані під час моніторингу публікацій у ЗМІ, у тому числі 

Інтернет-ресурсів;
 � повідомлення членів Асоціації УМДПЛ про результати моніторингових 

відвідувань місць несвободи, проведених спільно з представниками Де-
партаменту НПМ офісу Омбудсмана та громадськими активістами;

 � аналітичні доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини 
стосовно ситуації у галузі прав людини в Україні та звіти міжнародних 
правозахисних організацій, розміщені на офіційних сайтах; 

 � інформація з офіційних сайтів МВС України, Служби безпеки України.

2. Історія конфлікту. Правові підстави  
проведення АТО

«Сьогодні Україна переживає новий етап випробувань. Відстоявши своє 
право на демократичне майбутнє, сплативши за це кров’ю своїх синів, наша дер-
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жава зіткнулася зі страшною зовнішньої загрозою, яка має на меті змінити долю 
нашої країни, позбавити її незалежності заради геополітичних інтересів лідерів 
сусідньої держави.

На нашій території фактично йде неоголошена війна, в якій гинуть наші 
громадяни. При цьому ворог намагається послабити Україну зсередини, вживає 
надзвичайних інформаційних, політичних та військових зусиль для розв’язання 
громадянської війни», — зазначила Уповноважений Верховної Ради України з 
прав людини Валерія Лутковська у своєму зверненні 3 травня 2014 року355.

Перші масштабні проросійські виступи на Сході України відбулися 1 бе-
резня 2014 року в Донецьку та Луганську. В цей день мітингувальниками було 
піднято над будівлями Донецької та Луганської облдержадміністрацій російські 
прапори. Того ж дня Донецька облрада прийняла рішення про проведення рефе-
рендуму щодо подальшої долі Донбасу356, а Луганська обласна рада наступного 
дня ухвалила рішення про визнання нелегітимними центральних органів вико-
навчої влади України357.

9 березня у Луганську, а 13 березня у Донецьку сталися перші сутички 
між проукраїнськими та проросійськими силами. Так, 9 березня проросійські ак-
тивісти за невтручання міліції розігнали мітинг з нагоди 200-річчя Т. Шевченка, 
а 13 березня — напали на мітинг за єдність України, що проходив у Донецьку. 
Дмитро Чернявський став першою жертвою зіткнень, отримавши ножове пора-
нення від російського бойовика на мітингу в Донецьку358.

Конфронтація насильства в регіоні розпочалася в середині квітня 2014 
року, коли озброєні групи проросійських активістів почали захоплювати адмін-
будівлі та відділки міліції та СБУ у містах Донбасу (зокрема, у Слов’янську, Арте-
мівську та Краматорську). Українська влада у відповідь заявила про проведення 
Антитерористичної операції із залученням Збройних сил. Поступово протистоян-

355 Інформаційне агентство «Українські національні новини». На території України, фактично, йде неого-
лошена війна – Омбудсман. http://www.unn.com.ua/uk/news/1338085-na-teritoriyi-ukrayini-faktichno-yde-
neogoloshena-viyna-ombudsman
356 Телеканал «ТВі». Донецька міськрада хоче референдум щодо долі Донбасу. http://tvi.ua/
new/2014/03/01/donecka_miskrada_khoche_referendum_schodo_doli_donbasu
357 Телеканал «112.ua». Луганский облсовет считает нелегитимными центральные власти, требует 
референдума и второго государственного языка. http://112.ua/glavnye-novosti/luganskiy-oblsovet-schitaet-
nelegitimnymi-centralnye-vlasti-trebuet-referenduma-i-vtorogo-gosudarstvennogo-yazyka-28822.html
358 Видання «Дзеркало тижня. Україна». У Донецьку побили учасників мітингу за єдність України, щонай-
менше одна людина загинула. http://dt.ua/UKRAINE/u-donecku-pobili-uchasnikiv-mitingu-za-yednist-ukrayini-
schonaymenshe-odna-lyudina-zaginula-139564_.html
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ня переросло у масштабний воєнний конфлікт.

Згідно із Законом України «Про боротьбу з тероризмом» 14 квітня 2014 
року на Сході України була розпочата антитерористична операція — «комплекс 
скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання 
та припинення терористичної діяльності, звільнення заручників, забезпечення 
безпеки населення, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористич-
ної діяльності»359.

Початком проведення антитерористичної операції є дата набрання чин-
ності Указу Президента України (підписаного головою Верховної Ради України, 
в.о. Президента України О. Турчиновим) «Про рішення Ради національної безпеки 
і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подо-
лання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України»360 
від 14 квітня 2014 року №405/2014.

Район проведення антитерористичної операції був визначений розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України у затвердженому переліку361.

Для оперативного керівництва антитерористичною операцією був ство-
рений Штаб АТО, який очолив керівник Антитерористичного центру при СБУ 
України. До антитерористичної операції були залучені сили СБУ, МВС, підрозділи 
Міністерства оборони та Прикордонної служби, а також центральні та місцеві 
органи влади362.

Проте у кожного власне уявлення про справедливість та порядок, осо-
бисте ставлення до виконання безпосередніх службових обов’язків. Підтвер-
дженням тому є те, що правоохоронні органи, судові інстанції та місцеві викон-
коми або розбіглися за часів терористичної окупації, або викликають сумніви у 

359 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Закон України «Про боротьбу з тероризмом». 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/638-15
360 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Указ Президента України «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання 
терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/405/2014
361 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Розпорядження Кабінету Міністрів України 
№1053-р від 30.10.2014 р. «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася 
антитерористична операція». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1053-2014-%D1%80 (дію зупинено розпо-
рядженням КМУ №1979-р від 05.11.2014 р.).
362 Офіційний сайт Служби безпеки України. Антитерористичний центр при Службі безпеки України. http://
www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=98861&cat_id=98775
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власній лояльності щодо Україні. 

Як приклад тому, заява, зроблена мером (на сьогоднішній день — вже 
колишнім) Слов’янська Нелею Штепою у прямому ефірі російського телекана-
лу LifeNews щодо подій у місті та захвату проросійськими активістами будівлі 
міськвиконкому та міліції: «Весь город встал щитом, защищая ребят, захватив-
ших здание. И если власти Украины попробуют подавить восстание, погибнет 
огромное количество гражданских людей. Этого нельзя допустить. Если кто-то 
пойдет против людей, то прольется кровь и им не отмыться. Лично я не до-
пущу этого, я стою на страже своего города. Эти люди пришли к нам с миром, 
у них нет агрессии по отношению к нам. Донецкая милиция сегодня — с наро-
дом, который вышел на улицы города. Мы мирный народ, милиционеры не будут 
выступать против горожан, брат против брата не пойдёт»363.

12 квітня 2014 року в мережі Інтернет на порталі youtube.com розміщено 
відео під назвою «Донецкий беркут надел русские георгиевские ленты» і це, на 
превеликий жаль, не поодинокий факт зради Присязі працівника міліції, даної 
народові України. 

За повідомленням «Радіо Свобода», міськвідділ міліції у Слов’янську 
захоплювали колишні бійці «Беркута» «…Люди, що захопили будівлі, це колишні 
спецпризначенці «Беркута». Вони захопили міліцію професійно, міліціонери не чи-
нили опору, вони на якийсь час забарикадувались, але не насмілились протидіяти. 
Ми можемо припустити, що якщо багато зі співробітників «Беркута» переїхали 
до Криму і отримали російське громадянство, то цілком імовірно вони могли при-
їхати і сюди. Також це можуть бути й інші представники «Беркута», які залиши-
лись в Україні — це з’ясується пізніше»364.

Однак, усі надії на відновлення правопорядку покладаються на силови-
ків, які вимушені не лише боронити та захищати Батьківщину від ворога, а й 
виконувати невластиві їм функції. Проте в солдата власне уявлення про справед-
ливість та порядок. Тому не все так просто й гладко.

363 Інтернет-видання «Цензор.НЕТ». Эти люди с оружием пришли к нам с миром. Мы их поддерживаем, 
– мэр Славянска. http://censor.net.ua/news/280726/eti_lyudi_s_orujiem_prishli_k_nam_s_mirom_my_ih_
podderjivaem_mer_slavyanska
364 Радіо Свобода. У Слов’янську СБУ і МВС захоплювали колишні «беркутівці» – джерело. http://www.
radiosvoboda.org/content/article/25331011.html
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Національне та міжнародне законодавство про 
основоположні права людини та обов’язки держави 
щодо їх забезпечення

Відповідно до ст. 3 Конституції України, людина, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність365.

Права і свободи людини закріплено низкою міжнародних правових актів, 
у тому числі тих, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
та які, відповідно до Конституції України, є частиною національного законодав-
ства, а саме:

 � Загальною декларацією прав людини 1948 року;
 � Міжнародним пактом про громадянські та політичні права 1966 року; 
 � Конвенцією проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, 

що принижують гідність, видів поводження і покарання;
 � Конвенцією про попередження злочину геноциду і покарання за нього;
 � Конвенцією про захист прав і основних свобод людини; 
 � Факультативним протоколом до Міжнародного пакту про громадянські 

та політичні права 1966 року.

Розуміючи надзвичайно складну ситуацію, в якій опинилася наша держа-
ва, необхідно звернути увагу на вимогу ч. 2 ст. 2 Конвенції проти катувань, згідно 
з якою: «жодні виключні обставини, якими б вони не були, стан війни чи загроза ві-
йни, внутрішня політична нестабільність чи будь-який інший надзвичайний стан 
не можуть бути виправданням катувань»366.

Відповідно до національного та міжнародного законодавства на держа-
ву покладено два взаємопов’язані обов’язки — позитивний та негативний.

Негативний обов’язок полягає в недопущенні порушень прав людини з 
боку органів влади, їх посадових та службових осіб. 

365 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Конституція України. http://zakon4.rada.gov.
ua/laws/show/laws/show/254к/96-вр
366 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Конвенція проти катувань та інших жорсто-
ких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/995_085
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Позитивний обов’язок — це обов’язок держави захистити права людини 
від злочинних посягань. 

У разі порушення як негативного, так і позитивного обов’язку компетентні 
органи держави зобов’язані провести ефективне розслідування у кожній такій 
справі та притягнути винних до відповідальності.

Однак численні публікації в засобах масової інформації, соціологічні до-
слідження, аналіз офіційної статистики та інші джерела дають підстави вважати, 
що порушення прав людини в зоні антитерористичної операції військовослуж-
бовцями, бійцями підрозділів, підпорядкованих МВС України та правоохоронни-
ми органами, особливо в частині катувань та інших видів неналежного пово-
дження, є численними, а ефективність їх розслідування занадто низькою.

Тому, під час підготовки звіту, особлива увага приділялася дотриманню 
суб’єктами держави, в особі правоохоронних органів, основоположних прав лю-
дини, закріплених Конституцією України, а саме:

 � Кожна людина має невід’ємне право на життя (ст. 27 Конституції України). 
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави — 
захищати життя людини.

 � Кожен має право на повагу до його гідності (ст. 28 Конституції України). 

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або 
такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

 � Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність 
(ст. 29 Конституції України).
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше 
як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, 
встановлених законом.
У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити упо-
вноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під 
вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом 
сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно 
звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання 
їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.
Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно пові-
домлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його права та 
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надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та 
користуватися правовою допомогою захисника.
Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє за-
тримання.
Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено роди-
чів заарештованого чи затриманого.

 � Кожному гарантується недоторканність житла (ст. 30 Конституції України).
Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, про-
ведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та 
майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчинен-
ні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення 
до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

 � Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю 
власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 
41 Конституції України).
Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися 
об’єктами права державної та комунальної власності відповідно до за-
кону.
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право 
приватної власності є непорушним.
Примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути за-
стосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі 
і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного 
відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об’єктів з на-
ступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах 
воєнного чи надзвичайного стану.
Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у 
випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та 
гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситу-
ацію і природні якості землі.

 � Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених за-
коном, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі 
захисника своїх прав (ст. 59 Конституції України).
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Гарантована державою можливість будь-якій особі, незалежно від ха-
рактеру її правовідносин з державними органами та іншими суб’єктами, 
вільно, без неправомірних обмежень отримувати допомогу з юридичних 
питань в обсязі і формах, як вона того потребує. 
Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання право-
вої допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в 
Україні діє адвокатура.

 � Права і свободи людини і громадянина захищаються судом (ст. 55 
Конституції України).
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи безді-
яльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, по-
садових і службових осіб.
Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини.
Кожен має право після використання всіх національних засобів правового 
захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжна-
родних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, 
членом або учасником яких є Україна.
Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захища-
ти свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Відсутність чіткого визначення воєнного стану на територіях Донецької 
та Луганської областей, а в цілому на сході країни, тягне за собою низку проблем.

Зміни до законодавства, прийняті у зв’язку  
з проведенням АТО

Закони України «Про внесення змін до Кримінального процесуального 
кодексу України щодо особливого режиму досудового розслідування в умовах 
воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної 
операції»367, «Про внесення змін до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» 
щодо превентивного затримання у районі проведення антитерористичної опе-
рації осіб, причетних до терористичної діяльності, на строк понад 72 години»368, 

367 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Закон України «Про внесення змін до Кри-
мінального процесуального кодексу України щодо особливого режиму досудового розслідування в умовах 
воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції» http://zakon4.rada.gov.
ua/laws/show/1631-18
368 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Закон України «Про внесення змін до Закону 



| 279

«Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» щодо створення вій-
ськових прокуратур»369, «Про внесення змін до Закону України «Про міліцію» 
щодо умов застосування сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї у районі 
проведення антитерористичної операції»370 приймалися Верховною Радою Укра-
їни 12 та 14 серпня 2014 року поспіхом і без врахування рекомендацій науково-
експертного управління парламенту, яке пропонувало перші два законопроекти 
відхилити, а останній відправити на доопрацювання.

Під час обговорення законопроекту про відновлення військових прокура-
тур підкреслювалося, що існування таких спеціальних прокуратур не відповідає 
європейським стандартам, а щодо змін до Кримінального процесуального ко-
дексу зазначалося, що існує інший законопроект про розгляд військових справ в 
судах, замість фактичної передачі функцій суду прокуратурі. 

Таким чином, на території АТО відбулася узурпація судової влади в інтер-
есах військового командування.

Прийняття парламентом та підписання Президентом України низки за-
конів, спрямованих на послаблення державного контролю за дотриманням прав 
людини в зоні антитерористичної операції, створює системні загрози правам лю-
дини в Україні:

 � по-перше, в зоні АТО можуть бути порушені права людини під час слід-
ства за реальними злочинами, наприклад, до підозрюваних застосовува-
тимуться тортури;

 � по-друге, в зоні АТО під привидом «проведення слідства», а не як, досу-
дового розслідування у кримінальному провадженні, відповідно до вимог 
чинного КПК України, можуть бути порушені права невинуватих людей, 
наприклад, з метою вирішення особистих конфліктів військовослужбовців 
між собою та з населенням, для приховування незаконних дій військовос-
лужбовців, таких як розбій, мародерство, тощо. Саме тому, будуть прове-

України «Про боротьбу з тероризмом» щодо превентивного затримання у районі проведення антитерори-
стичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності, на строк понад 72 години». http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/1630-18
369 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Закон України «Про внесення змін до 
Закону України «Про прокуратуру» щодо створення військових прокуратур» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/1642-18
370 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Закон України «Про внесення змін до Закону 
України «Про міліцію» щодо умов застосування сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї у районі 
проведення антитерористичної операції». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1633-18
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дені розслідування фіктивних (неіснуючих) злочинів і під виглядом слідчих 
дій вилучатимуться й знищуватимуться докази та ізолюватимуться свідки 
злочинів, вчинених військовослужбовцями;

 � по-третє, враховуючи встановлення режиму зони АТО в адміністративно-
му порядку (до того ж внутрівідомчому, в межах СБУ), цей режим може 
бути поширений на будь-яке місце на території України, що ставить під 
загрозу права кожного українця.

Щодо створення спеціальних підрозділів, 
підпорядкованих МВС України

Відповідно до підпункту 5 п. 4 Указу Президента України № 383/2011 від 
06 квітня 2011 року371, на Міністерство внутрішніх справ покладено завдання з 
організації діяльності головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній 
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, район-
них, районних в містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) 
і внутрішніх військ МВС України та здійснення управління ними, зокрема під час 
забезпечення охорони громадського порядку.

Статтею 1 Закону України «Про міліцію»372 визначено, що міліція в Україні —  
державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, 
права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспіль-
ства і держави від протиправних посягань.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про міліцію», основними завданнями 
міліції є:

 � забезпечення особистої безпеки громадян;
 � захист їх прав і свобод, законних інтересів;
 � запобігання правопорушенням та їх припинення.

Згідно зі ст. 3 Закону України «Про міліцію», діяльність міліції будується, 
зокрема, на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної спра-
ведливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями й 

371 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Указ Президента України № 383/2011 від 
06.04.2011 р. «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України». http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/383/2011
372 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Закон України «Про міліцію». http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/565-12
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населенням.

Статтею 5 Закону України «Про міліцію» встановлено, що міліція виконує 
свої завдання неупереджено, у точній відповідності з законом. 

Ніякі виняткові обставини або вказівки службових осіб не можуть бути 
підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності міліції. 

Міліція поважає гідність особи і виявляє до неї туманне ставлення, за-
хищає права людини незалежно від її соціального походження, майнового та 
іншого стану, расової та національної належності, громадянства, віку, мови та 
освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань… 

У взаємовідносинах з громадянами працівник міліції повинен виявляти 
високу культуру і такт.

Статтею 7 Закону передбачено, що міліція є єдиною системою органів, 
яка входить до структури Міністерства внутрішніх справ України, виконує адмі-
ністративну, профілактичну, оперативно-розшукову. кримінальну процесуальну, 
виконавчу та охоронну (на договірних засадах) функції. Вона складається з під-
розділів: кримінальної міліції; міліції громадської безпеки; транспортної міліції; 
державної автомобільної інспекції; міліції охорони; судової міліції; спеціальної 
міліції; внутрішньої безпеки.

Крім того, ч. 5 ст. 7 зазначеного Закону вказано, що для забезпечення 
громадського порядку на об’єктах і територіях, які мають особливе народно-
господарське значення або постраждали від стихійного лиха, екологічного за-
бруднення, катастрофи Міністерством внутрішніх справ України можуть створю-
ватись спеціальні підрозділи міліції.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про міліцію», права і обов’язки, ор-
ганізація роботи та структура підрозділів міліції визначаються положеннями, які 
затверджуються Міністром внутрішніх справ України відповідно до цього Закону.

Разом з тим, ст. 17 Конституції України закріплено, що на території 
України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних фор-
мувань, не передбачених законом. Системний аналіз імперативних норм 
Конституції України та Закону України «Про міліцію» свідчить, що збройні 
формування в Україні можуть утворюватися та функціонувати тільки в тому 
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разі, якщо правовий статус формувань визначений законом, а не підзакон-
ним нормативним актом.

3. Проблемні питання притягнення до 
відповідальності і покарання осіб, причетних до 
вбивств, катувань та інших форм жорстокого 
поводження

Слід зауважити, що збройний конфлікт на території Донецької і Луган-
ської областей України відбувається між незаконними збройними формування-
ми так званих «Донецької і Луганської народних республік» (визнаних терорис-
тичними організаціями), за підтримки регулярних військових РФ, організованими 
та керованими з Російської Федерації — з одного боку, та українськими право-
охоронцями із залученням ЗС України — з іншого боку. 

В ході подій на Сході України були зафіксовані численні випадки засто-
сування катувань та інших видів жорстокого поводження до полонених з боку 
членів сепаратистських збройних формувань, а також зі сторони проукраїнських 
сил. Навмисні та позасудові страти полонених — мирних жителів, солдатів, чле-
нів озброєних груп чи підозрюваних у шпигунстві та колабораціонізмі — це кри-
чуще та серйозне порушення норм міжнародного гуманітарного права, що роз-
цінюється як військовий злочин.

Міжнародне право забороняє амністію або аналогічні заходи актів щодо 
дій, які були вчинені в контексті конфлікту та є злочинами відповідно до міжна-
родного права з прав людини або міжнародного гуманітарного права, які пере-
шкоджають покаранню винних осіб і повному відшкодуванню жертвам.

Відповідно до положень Мінського протоколу про припинення вогню на 
Донбасі в прийнятому 16.09.2014 р. Законі України «Про особливий порядок міс-
цевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»373 
передбачена заборона кримінального переслідування, притягнення до кримі-
нальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб — учасників подій 
на території Донецької, Луганської областей, без будь-яких застережень.

373 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Закон України «Про особливий порядок 
місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/1680-18
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До того ж цим Законом передбачено в «окремих районах Донецької та 
Луганської областей» запровадити особливий порядок призначення керівників 
органів прокуратури і судів за участі органів місцевого самоврядування. Уяв-
ляється сумнівним, що призначені антиукраїнські налаштованими органами 
місцевого самоврядування прокурори і судді будуть здійснювати кримінальне 
переслідування і правосуддя щодо осіб, які вчинили терористичні злочині під час 
подій на Сході Україні.

З іншого боку, як уже зазначалося вище, влітку 2014 року до українсько-
го законодавства були введені положення про можливість тимчасового обме-
ження прав і свобод людини в районі проведення АТО. Згодом керівникам СБУ 
та МВС України в областях було надано повноваження проводити превентивне 
затримання осіб на строк до 30 діб за підозрою у вчиненні терористичної діяль-
ності, а прокурорам — обирати тримання під вартою таких осіб на той же строк. 

Усі ці зміни хоча й спрямовані на боротьбу з тероризмом у надзвичайно 
складній ситуації в країні, але, тим не менше, не відповідають положенням Кон-
ституції, а останні два — ще й нормам КПК, і приховують загрози свавільного 
позбавлення людей свободи за відсутністю судового контролю374.

Факти порушення прав людини військовослужбовцями та бійцями 
спеціальних підрозділів МВС привертають увагу громадських активістів і за-
собів масової інформації та набувають широкого громадського резонансу.

На звільнених від терористів та контрольованих українськими силами те-
риторіях, окрім значних матеріальних та людських втрат, утворюється правовий 
хаос. Закони мирного часу не діють, а закони військового стану відсутні. Праців-
ники правоохоронних органів в зоні проведення АТО нездатні протистояти зло-
чинним посяганням, особливо в екстремальних умовах, про що свідчать нижче 
наведені деякі витяги з численних публікацій ЗМІ.

«За последние сутки в Донецке значительно ухудшилась криминогенная 
обстановка. О случаях грабежа, получения ранений и убийств информирует пресс-
служба ГУ МВД в Донецкой области… В Донецке продолжают похищать людей. 
Днем неизвестные в масках зашли в здание ПТУ №93 и увезли с собой его дирек-
тора в синем микроавтобусе. Вооруженные боевики также завладели машиной 

374 Харківська правозахисна група. Збройний конфлікт на сході України в аспекті дотримання прав людини. 
http://www.khpg.org/index.php?id=1414750772
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директора. Это не последний факт завладения чужими машинами. Неизвестные 
угнали «ВАЗ-2106» одного из жителей Донецка. Второй «ВАЗ-2106» был отобран 
у пенсионера… Кто будет раскрывать данные преступления, не совсем понятно. 
Местные СМИ «Новости Донбасса» в Facebook сообщают, что донецкая милиция 
работает в связке с боевиками ДНР…»375.

«Вооруженные люди позволяют себе все, что вздумается. В городе бе-
спредел. В Донецкой области ситуация остается напряженной. И дело не только 
в боевых действиях. Криминогенная обстановка остается плохой — ежедневно 
происходят грабежи, убийства, автоугоны. Также в милицию обратился началь-
ник отделения банка и сообщил, что 16 июля в Киевском районе Донецка семеро 
неизвестных в камуфляже отобрали у него три миллиона долларов. Кроме того, 
вооруженные люди похитили из гаража Донецкого национального академическо-
го музыкально-драматического театра микроавтобус «ГАЗ-33021» и грузовой 
тягач. Еще мужчины в камуфляже успели наведаться на территорию частного 
предприятия и вывезти 25 грузовых и легковых автомобилей. А к правоохрани-
телям Крамоторска обратился директор филиала Новокраматорского Авто-
центра ПАО «Донецк-Авто» с заявлением о том, что 2 июля неизвестные лица в 
камуфляжной форме, под угрозой огнестрельного оружия, украли из автосалона 
новые автомобили «ЗАЗ» без номеров»376.

«Своеобразное ограбление произошло в городе Донецке — там четверо 
вооруженных налетчиков опустошили ПАО «VAB Банк» почти на миллион гри-
вен… Налетчики, вооруженные стрелковым оружием, ворвались в помещение 
ПАО «VAB Банк», приказали сотрудникам лечь на пол, и открыто из сейфов по-
хитили деньги. «В прихваченные с собой мешки злоумышленники набили наличкой 
470 тысяч гривен, 23,5 тысяч долларов США и почти 7 тысяч евро»… Забрав 
деньги, грабители в камуфлированной одежде неспешно удалились. Это дерзкое 
ограбление произошло еще 5 сентября этого года, но донецкой милиции о нем 
стало известно лишь вчера поздно вечером. В донецком главке внутренних дел 
по этому поводу отрапортовали, что странностей в этом не видят, поскольку 
в самом Донецке сейчас хозяйничают террористы, а их милиция съехала рабо-
тать в Мариуполь…»377. 

375 Інформаційний портал FaceNews.ua. Милиция в Донецке не понимает, кто грабит и убивает людей. 
http://www.facenews.ua/news/2014/200480/
376 Комсомольская правда в Украине. Ситуация в Донецке: вооруженные люди грабят автосалоны, банки и 
ставит на крышах зенитки. http://kp.ua/politics/464624-sytuatsyia-v-donetske-dnr-hrabyt-avtosalony-banky-y-
stavyt-na-kryshakh-zenytky
377 Інтернет-видання «Обозреватель». В Донецке грабят на миллионы: в милиции об этом узнают по почте. 
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Непоодинокими залишаються факти скоєння кримінальних правопору-
шень, пов’язаних з пограбуванням громадян міліціонерами. Так, так за повідо-
мленнями ЗМІ:

«Прокуратура Донецкой области завершила расследование касательно 
преступной деятельности 28-летнего милиционера, который вступил в ряды 
боевиков так называемой «ДНР». В мае милиционер согласился с приказом о его 
назначении «начальником отдела уголовного розыска» в Краматорской милиции, 
которая в то время находилась под контролем боевиков… Бывший милиционер, 
вместе с боевиками, успел совершить несколько преступлений. Одно из которых —  
разбойное нападение на автосалон, где вместе с другими членами террористичес-
кой организации милиционер завладел транспортными средствами и имуществом 
предприятия на сумму свыше 5 миллионов гривен»378. 

«4 января… трое мужчин в камуфляжной форме напали ночью возле жило-
го дома на двоих мариупольчан, затем проникли в квартиру одного из постра-
давших и забрали 10 тыс. грн. Кроме того, они завладели его автомобилем… 
Злоумышленниками оказались милиционеры патрульного специального батальо-
на «Артемовск»379.

ВГО «Асоціація УМДПЛ» у своїх попередніх звітах неодноразово вказува-
ла на основні фактори, які негативно впливають на стан дотримання прав люди-
ни в діяльності ОВС України, до яких слід віднести:

 � низьку якість кадрового відбору та виховної роботи;
 � незадовільні моральні якості співробітників;
 � безконтрольність з боку керівництва;
 � високий рівень корумпованості в системі МВС;
 � протиправна, переважно злочинна безкарна поведінка керівників усіх 

рівнів, у тому числі міністерства, спрямована на особисте збагачення 
шляхом зловживань, хабарництва тощо;

 � низький рівень матеріального забезпечення співробітників ОВС.

http://obozrevatel.com/crime/84365-v-donetske-grabyat-na-millionyi-v-militsii-ob-etom-uznayut-po-pochte.htm
378 Видання «Сегодня.ua». В Краматорске милиционер вместе с боевиками «ДНР» ограбил фирму на 5 
миллионов. http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-kramatorske-milicioner-vmeste-s-boevikami-dnr-ograbil-
firmu-na-5-millionov-554269.html
379 Сайт «ОстроВ». Милиционеры спецбатальона «Артемовск» подозреваются в ограблении жителей Мари-
уполя. http://www.ostro.org/donetsk/society/news/461523/
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Зазначене свідчить про те, що система «хвора» і потребує термінової ра-
дикальної організаційної та кадрової реорганізації.

Більше того, порушення прав людини фіксується Моніторинговою місією 
ООН з прав людини (ММПЛ) та міжнародними правозахисними організаціями.

8 жовтня 2014 року була оприлюднена Шоста доповідь Управління Вер-
ховного комісара ООН з прав людини про становище у галузі прав людини в 
Україні (у період 18 серпня –16 вересня 2014 року).

Особливе занепокоєння представників моніторингової місії ООН з прав 
людини викликають повідомлення про триваючі факти зникнення людей, вбив-
ства, здирництво і довільні затримання та незаконні тримання, які здійсню-
ють підконтрольні уряду батальйони «Айдар», «Дніпро-1», «Київ-1» і «Київ-2». 
Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) у своїй доповіді 
закликає владу України здійснювати більший контроль над власною армією і 
збройними формуваннями.

У доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини, яка 
охоплює період з 18.08 по 16.09.2014 р. та ґрунтується на відомостях, отри-
маних під час моніторингової місії в Україні, зазначено, що до експертів ООН 
систематично надходять з Донбасу повідомлення про порушення прав людини, 
скоєні українськими військовослужбовцями і спеціальними батальйонами МВС 
(див. Розділ ІІ Право на життя, свободу, безпеку і фізичну недоторканність, п. 
«C» Зниклі без вести, насильницькі зникнення і довільні затримання. Параграфи 
40-43 Затримання і насильницькі зникнення громадян з боку українських зброй-
них сил і поліції380). 

У звіті представлено окремий блок питань (розділ) який стосується до-
тримання права на життя, свободу, безпеку і фізичну недоторканність громадян, 
питання довільних затримань та місць ймовірного тримання, а також насиль-
ницьких зникнень громадян, здійснених з боку українських збройних сил і право-
охоронних органів.

380 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Report on the human rights situation in 
Ukraine. 16 September 2014. http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/OHCHR_sixth_report_on_Ukraine.pdf
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Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй 
з прав людини 

Доповідь про становище з правами людини в Україні 
16 вересня 2014

Розділ II. Право на життя, свободу, безпеку і фізичну недоторканність.
Параграф С. Зниклі без вести, насильницькі зникнення і довільні 
затримання. 
Затримання і насильницькі зникнення громадян з боку українських 
збройних сил і поліції 

41. Згідно відомостей СБУ, з середини квітня по 25 серпня, меншою мі-
рою, 1 000 осіб було затримано за підозрою як «бойовики і диверсанти». Біль-
шість з цих затриманих були звинувачені за порушення територіальної цілісності 
або конституційного порядку, тероризм, шпигунство, диверсії і державну зраду. 

Після 25 серпня, щонайменше 52 особи було затримано по всій країні за 
підозрою в скоєнні таких злочинів. HRMMU як і раніше стурбований у зв’язку з 
положенням цих осіб. 

12 вересня численні люди, випущені українськими військовими, допові-
ли про погане лікування в ув’язненні, побиття, погане харчування і відсутність 
медичної допомоги.

42. HRMMU також залишилася стурбована насильницькими зникнення-
ми, довільними затриманнями та жорстоким поводженням, імовірно скоєними 
членами добровольчих батальйонів, зокрема, «Айдар», «Дніпро-1», «Київ-1» і 
«Київ-2». 

Це включає в себе:
 � насильницьке зникнення людини, затриманої на блокпосту, місцезнахо-

дження якої залишається невідомим, незважаючи на командирів баталь-
йонів, які стверджують, що особа була звільнена через кілька днів;

 � насильницьке зникнення і жорстоке поводження з людиною, яка підо-
зрювалася у приналежності до «сепаратизму», тому що з його мобільного 
телефону велись розмови навколо Донецької області;

 � вбивство водія, який проїжджав повз колону українських військових 
транспортних засобів; 

 � вимагання великих грошових сум від підприємців на контрольно-пропус-
кних пунктах;
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 � насильницьке зникнення родичів передбачуваних прихильників «Доне-
цькій народної республіки», а також вимогами викупу за їх звільнення.

43. 13 вересня Моніторингова місія в України з прав людини (HRMMU) 
спілкувалася із донецьким резидентом, який був затриманий 29 липня 2014 року 
біля селища міського типу Старобешево (Донецька область) при перетинанні 
блок-посту, підконтрольному Національній гвардії МВС України. Під час обшуку 
його автомобіля були знайдені георгіївська стрічка, посвідчення члена Комуніс-
тичної партії та комуністична газета.

Перші три-чотири дні його утримували в ямі поряд з смт. Старобешево, 
а потім він був перевезений на базу (Покровський район Дніпропетровської об-
ласті), на якій розташовувалися батальйони «Дніпро» та «Донбас», а також бійці 
«Правого сектору». Він, як повідомляється, утримувався у підвалі разом з 19 
іншими особами, включаючи три жінки.

За словами опитаного, старший офіцер побачив, як його підопічні зну-
щаються, та наказав їм зупини тортури, жорстоке та таке, що принижує гідність 
поводження. У певний період часу затриманий інтерв’юер отримав медичну до-
помогу, імовірно перед візитом лідера «Правого сектору». Останній був приголо-
мшений неналежним рівнем лікування затриманих та наказав винних відправити 
на фронт. 

5 вересня 2014 року жертву відпущено. За його інформацією, ще багато 
затриманих залишилося у підвалі.

Secret detention facilities. Секретні центри утримання під вартою

Location Место Description описание

Dnepropetrovsk 
region

Днепропетров-
ская область

Described in the 
paragraph 43 of the 
sixth HRMMU report 
(18 August —  
16 September) 

Описана в параграфе 
43 шестого доклада 
Миссии 
(18 августа —  
16 сентября)
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Kramatorsk, 
Donetsk 
region

Краматорск, 
Донецкая об-
ласть

Big pits (allegedly, 
about two dozens) 
where detainees 
(including civilians 
and women) are held 
chained and often 
naked

Большие ямы (пред-
положительно, около 
двух десятков), в 
которых держат 
задержанных 
(включая граждан-
ских и женщин) — 
закованных в цепи и 
часто раздетых 

Kiev region 
(near Kyiv)

Киевская 
область 
(недалеко 
от Киева)

‘A secret SBU 
prison’. Allegedly, 
near an educational 
establishment of the 
Ministry of Internal 
Affairs; detainees are 
(were) kept in small 
concrete cells (2-3 
m2)without roof

«Cекретная тюрьма 
СБУ», предположи-
тельно — побли-
зости от какого-то 
учебного заведения 
Министерства вну-
тренних дел Украины. 
Заключенных 
содержат(ли) в не-
больших бетонных ка-
мерах площадью 2-3 
квадратных метра 
без крыши

A prison on the 
territory of the acting 
military unit, near 
‘Vodokanal’. Besides, 
there is a training 
shooting ground 
nearby. Allegedly, 
detainees are kept in 
a barrack of this unit; 
it can accommodate 
simultaneously up 
to two dozens of 
inmates

Тюрьма на терри-
тории действующей 
воинской части, 
расположенной не-
подалеку от «Водо-
канала». Кроме того, 
неподалеку от этой 
воинской части есть 
учебное стрельбище. 
Предположитель-
но, заключенных 
содержат в одной 
из казарм и может 
содержать до 20 
человек

Zaporizhzhia 
region

Запорожская 
область

A secret detention 
facility, no further 
information

Известно только,  
что оно находится в 
Запорожской области
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Region is not 
known

Область не-
известна An abandoned factory Заброшенная  

фабрика

У параграфі 42 та 43 Доповіді йдеться саме про порушення прав людини 
бійцями добровольчих батальйонів «Дніпро-1», «Київ-1» і «Київ-2», підпорядкова-
них МВС та військовослужбовців Національної гвардії України.

2 липня 2014 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на-
звав добровольчі спецпідрозділи МВС і Національної гвардії України, які беруть 
участь в антитерористичній операції на Сході країни. 

Це добровольчі батальйони міліції «Луганськ-1», «Київщина», «Артемівськ», 
«Азов», «Миколаїв», «Шторм», «Київ-1», «Слобожанщина», «Харків-1», «Харків-2», 
«Дніпро-1», «Чернігів», а також добровольчі резервні батальйони оперативного 
та спеціального призначення Нацгвардії — 1-й БОП НГУ ім. генерала Кульчицько-
го, 2-й БСП НГУ «Донбас», і 4-й БОП НГУ «Крук»381. 

Визнаючи помилки та наявні порушення, міністр внутрішніх справ у своє-
му блозі на «Українській правді» 11 листопада 2014 року зазначив: 

«Добровольцы, пришедшие в добровольческие батальоны специального 
назначения МВД начиная с апреля — это люди, на которых держался дух и обо-
роноспособность наших сил в первые месяцы войны…

Святых нет, как среди нас живущих, так и среди добровольцев. Были и бу-
дут, как ошибки, так и перегибы. И в кадрах, и в решениях и в моделях взаимо-
действия сил. Но на то и время и воля: учиться, исправлять ошибки, пресекать 
перегибы, наказывать преступников, набираться опыта. А в какой сфере нашей 
нынешней военной действительности не так? Где сейчас, в какой сфере жизни в 
стране, не приходится продираться через наваленные за годы аморальной власти 
препоны? Где не приходится сталкиваться с пустомелями, корыстолюбивыми пре-
дателями, мародёрами — паразитирующими на войне, на наших трудностях?»382.

Такий стан справ з дотриманням правоохоронцями прав та свобод люди-
ни, а саме насильницькі зникнення, довільні затримання та жорстоке поводжен-
ня з затриманими не міг лишитися поза увагою правозахисної спільноти.

381 Видання «Корреспондент.net». Аваков назвав спецпідрозділи МВС і Нацгвардії, які воюють в зоні АТО. 
http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3386723-avakov-nazvav-spetspidrozdily-mvs-i-natshvardii-yaki-
vouiuit-v-zoni-ato
382 Інтернет-видання «Українська правда». О роли добровольцев и добровольческих батальонов. http://
blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/5461f86f2aae8/
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«Члени батальйону територіальної оборони «Айдар», що діє на півночі Лу-
ганської області, причетні до масових зловживань, серед яких викрадення, незакон-
ні затримання, жорстоке поводження, крадіжки, вимагання та можливі страти…

Отримані нами свідчення вказують, що формально діючи під командуван-
ням об’єднаного штабу АТО в регіоні, члени батальйону «Айдар» діють, фактич-
но, без нагляду та контролю, а місцева міліція або не бажає, або не здатна реа-
гувати на їхні зловживання.

Деякі зі зловживань, скоєних членами батальйону «Айдар», являють собою 
воєнні злочини, за які, як виконавці, так і, можливо, командири, мали б понести 
відповідальність відповідно до національного та міжнародного законодавства...

Батальйон «Айдар» зіграв значну роль в успіхах українських сил в липні, 
особливо під час повернення міста Щастя, що за 24 км. на північ від Луганська. 
Батальйон втратив багато своїх бійців в бою. Зовсім недавно декілька десятків 
бійців батальйону «Айдар» було вбито у засідці на південь від Щастя, влаштова-
ній сепаратистськими силами після оголошення перемир’я 6 вересня 2014 року. 
Попри те, що багато людей схвалюють батальйон як віддану бойову одиницю, 
серед місцевих мешканців репутація «Айдара» пов’язана більше з брутальними 
репресіями, грабунком, побиттям та вимаганнями.

Зловживання з боку батальйону «Айдар». …Як правило, бійці викрадали 
місцевих чоловіків, часто бізнесменів чи фермерів, яких вони звинувачували у співп-
раці з сепаратистам та тримали в імпровізованих місцях утримання, щоб потім 
або відпустити їх, або передати Службі безпеки (СБУ).

Практично в усіх випадках, задокументованих Amnesty International, 
жертв били в момент захоплення та/або протягом допитів. Вони мали або за-
платити викуп за звільнення, або їх майно, в тому числі гроші, машини, телефони 
та інші цінні речі відбирали члени батальйону…».

Відповідь від представників влади. Amnesty International висловила свої 
зауваження у зв’язку з порушеннями, вчиненими членами батальйону «Айдар», без-
посередньо одному з командирів цього батальйону в Сєвєродонецьку та Рубіж-
ному, Ігорю Радченку. Він підтвердив, що батальйон використовував «спрощену» 
процедуру затримання, вказавши, що батальйон дійсно мав в своєму розпоря-
дженні приміщення для тимчасового тримання затриманих у Сєверодонецьку.

Він визнав, що випадки побиття під час затримання могли мати місце. 
Він підтвердив, що затримані були з зав’язаними очима впродовж всього термі-
ну затримання, та що саме його війська утримували Віталія Старовойтова, а 
передача пакета з документами Старовойтова міліції відбувалася під його осо-
бистим наглядом.

У міліції та військовому командуванні Сєверодонецька Amnesty 
International повідомили про наявність 38 кримінальних проваджень, відкритих 
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за скаргами на дії членів батальйону «Айдар», більшість яких стосувалась по-
грабувань. Повідомлення про цю хвилю злочинів за звичною процедурою надій-
шли до Міністерств оборони та внутрішніх справ, проте наразі відсутній жод-
ний результат у цих справах. Представники місцевої міліції також розказали 
Amnesty International, що вони були добре обізнані про масштабну злочинну ді-
яльність членів «Айдару», але були не в змозі зробити нічого, окрім проваджень, 
внесення інформації до реєстру»383.

4. Участь Асоціації УМДПЛ у проведенні 
громадських розслідувань

Започаткована у 2013 році офісом Уповноваженого Верховної Ради з 
прав людини з Асоціацією УМДПЛ практика проведення спільних громадських 
розслідувань щодо порушень прав людини, показала позитивні результати. 

Було проведено ряд таких розслідувань (деякі з них стосуються пору-
шення прав представників вразливих груп — наркозалежних осіб та працівників 
комерційного сексу).

Також до уваги розслідувачів потрапили порушення прав людини з боку 
правоохоронних органів під час протестних акцій у містах Києві, Черкасах та 
Одесі. Зокрема розслідування стосувались спричинення тілесних ушкоджень 
працівниками міліції, незаконних затримань, довготривалих утримань та нена-
лежного поводження з боку правоохоронців, побиття працівниками міліції не-
повнолітніх, незаконного дактилоскопіювання затриманих осіб тощо.

Наприкінці лютого 2014 року Омбудсман Валерія Лутковська в рамках 
підписаного Меморандуму про співробітництво між Уповноваженим з прав лю-
дини та ВГО «Асоціація УМДПЛ», ініціювала створення механізму спільних із 
громадськістю проваджень за резонансними порушеннями прав людини. Цей 
механізм дозволяє на рівні відповідних нормативних документів Уповноваже-
ного формалізувати та закріпити напрацьовану співпрацю і, зокрема, практику 
взаємодії Асоціації УМДПЛ з Секретаріатом Омбудсмана України. 

Саме тому, з метою впровадження системи постійного громадського 

383 Amnesty International Ukraine. Зловживання та воєнні злочини з боку добровольчого батальйону «Айдар» 
на півночі Луганської області. http://amnesty.org.ua/materiali/human-rights-in-ukraine/zlovzhivannya-ta-
voyenni-zlochini-z-boku-d/
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контролю дотримання прав людини правоохоронними органами, Асоціацією 
УМДПЛ спільно з офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав лю-
дини, у другій половині вересня 2014 року було здійснено виїзд до Луганської 
області та проведено спільне громадське провадження (розслідування). Прове-
дення якого зумовлено значним збільшенням звернень про випадки порушення 
прав людини з боку військовослужбовців та бійців спеціальних батальйонів МВС 
України в зоні проведення антитерористичної операції.

«Уповноваженим з прав людини приділяється особлива увага такому фор-
мату взаємодії з громадськістю як залучення представників неурядових організа-
цій до заходів у межах проваджень Уповноваженого у справах про резонансні та 
системні порушення прав і свобод людини…

Так, зокрема, працівниками Секретаріату Уповноваженого спільно з пред-
ставниками громадськості здійснено виїзд у Луганську область, під час якого 
зібрані матеріали, що свідчать про масові порушення основоположних прав лю-
дини на території, підконтрольній незаконним збройним формуванням, та в зоні 
проведення антитерористичної операції. 

Зібрані матеріали стали підставою для внесення актів реагування Упо-
вноваженого Генеральному прокурору України, керівникам інших центральних ор-
ганів державної влади»384.

Під час проведення громадського розслідування, в період з 14 по 16 ве-
ресня 2014 року з виїздом до зони проведення АТО на території Луганської об-
ласті, були опитані особи, дотичні до вищезазначених подій, у тому числі місцеві 
мешканці, працівники правоохоронних органів тощо.

Отримано відомості, а саме про безпідставні затримання та тримання 
затриманих осіб у непередбачених законодавством місцях, вже є свідченням 
грубих порушень конституційних прав та свобод людини.

Особи, які затримувалися бійцями батальйону територіальної оборони 
«Айдар», доставлялися до місць дислокації батальйону у селищі Половинкине 
Старобільського району Луганської області, територія колишнього ковбасного 
цеху, або ж до колишнього училища міліції в місті Щастя Луганської області, де 
утримувалися у приміщенні спортивного залу. 

384 Офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Досвід взаємодії з громадсь-
кістю під час проваджень Уповноваженого у справах про резонансні та системні порушення прав людини 
підтверджує її ефективність. http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/29115-pn-dosvid-vzayemodiii-z-
gromadskistyu-pid-chas-provadzhen-upovnovazhenogo/
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Зазначені відомості свідчать про порушення ч. 1 ст. 9 Міжнародного 
пакту про громадянські та політичні права 1966 року, адже «кожна людина має 
право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути піддано 
свавільному арешту чи триманню під вартою. Нікого не може бути позбавлено 
волі інакше, як на підставах і відповідно до такої процедури, які встановлено 
законом»385.

Відповідно до Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями 
від 30 серпня 1955 року, «держава гарантує тримання будь-якої особи, позбав-
леної волі, виключно в офіційно визнаних і контрольованих місцях тримання 
під вартою»386. 

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у своїх рішеннях неодноразово 
встановлював наявність порушення Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод 1950 року, коли суб’єктами держави (правоохоронцями, 
військовослужбовцями) під час проведення військових та контр терористичних 
операцій обмежувалися права і свободи, гарантовані Конвенцією (рішення Єв-
ропейського суду з прав людини від 25 травня 1998 року у справі «Курт проти 
Туреччини»; від 22 січня 2009 року у справі «Долсаєв та інші проти Росії»; від 21 
липня 2011 року у справі «Гірієва та інші проти Росії»; від 18 квітня 2013 року у 
справі «Асхабов проти Росії»).

У статті 3 Європейської конвенції з прав людини387 міститься одна з най-
більш фундаментальних цінностей демократичного суспільства — заборона кату-
вань або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання. 

В своїх рішеннях Європейський суд з прав людини постійно нагадує про 
абсолютний характер встановленої заборони. Навіть захищаючи суспільство від 
тероризму, у разі суспільної небезпеки, що ставить під загрозу життя нації, 
держава не може відступати від своїх зобов’язань в рамках статті 3 Конвенції. 

Так, у рішенні від 27.07.1992 р. у справі «Томазі проти Франції» ЄСПЛ 
визнав порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку з нанесенням тілесних ушкоджень 

385 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Міжнародний пакт про громадянські і 
політичні права. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043
386 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Мінімальні стандартні правила поводження з 
в’язнями. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_212
387 Офіційний портал Верховної Ради України. Законодавство. Конвенція про захист прав людини і осново-
положних свобод. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004
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заявнику та недотриманням стандартів належного поводження із затримани-
ми та заарештованими, якого підозрювали у вчиненні терористичних дій та 
вбивстві поліцейського, та підкреслив, що боротьба зі злочинністю, особливі 
труднощі у боротьбі з тероризмом не можуть виправдовувати дії державних 
органів поза межами, встановленими стандартами Конвенції щодо фізичної не-
доторканності особи та належного поводження з особами, які перебувають під 
контролем держави388.

Судом було сформульовано чітке правило, що у випадку затримання, як і 
в будь-якій іншій ситуації, коли особа знаходиться під контролем держави, саме 
держава відповідає за неї з моменту затримання до моменту звільнення, неза-
лежно від того, чи була вона розміщена в місцях тримання під вартою чи ні (рі-
шення ЄСПЛ у справі «Аккум та інші проти Туреччини» від 24.03.2005 р.389).

У справі «Курт проти Туреччини» Європейський суд з прав людини підкрес-
лив основоположне значення в демократичному суспільстві гарантій захисту прав 
особи від незаконного арешту або затримання владою, що містяться у статті 5 
Конвенції390. Саме з цієї причини ЄСПЛ неодноразово підкреслював у своїх рішен-
нях, що будь-яке позбавлення волі має здійснюватися не тільки у відповідності 
з основними процесуальними нормами національного права, але також відпо-
відати цілям статті 5, тобто захищати людину від свавілля влади. 

Європейський суд з прав людини незмінно повторює, що страждання й 
приниження, яких зазнають особи, що знаходяться під контролем держа-
ви, не мають у будь-якому випадку бути більші, ніж той неминучий елемент 
страждань або приниження, який пов’язаний з даною формою законного по-
водження або покарання.

Своїм рішенням у справі «Лабзов проти Росії» від 16 червня 2005 року 
Суд зазначив: «…держава має гарантувати, що людину утримують в умовах, які 
сумісні з повагою до її людської гідності; що ні характер, ні спосіб здійснення та-
кої міри не спричиняє для неї страждань та негараздів, рівень інтенсивності яких 
перевищує неминучий рівень страждань, властивий триманню під вартою; і що, 
з огляду на практичні вимоги режиму ув’язнення, її здоров’я, безпека й нормальне 

388 Сайт «Европейская конвенция о защите прав человека: право и практика». Томази (Tomasi) против 
Франции. http://www.echr.ru/documents/doc/2461435/2461435.htm
389 Бюллетень Европейского Суда по правам человека, №8, 2005.
390 Сайт «Европейская конвенция о защите прав человека: право и практика». Курт (Kurt) против Турции. 
http://www.echr.ru/documents/doc/2461485/2461485.htm
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самопочуття достатньою мірою буде забезпечене — серед іншого — шляхом 
надання необхідної медичної допомоги»391. 

Під час спільного провадження (розслідування) вивчалася, зокрема, від-
повідна службова документація ОВС Луганської області. За результатами вста-
новлено, що до територіальних органів внутрішніх справ станом на 16 вересня 
2014 року надійшло 91 повідомлення про кримінальні правопорушення, вчи-
нені українськими військовослужбовцями. Значна частина із них стосується 
протизаконних дій, скоєних військовослужбовцями батальйону територіальної 
оборони «Айдар».

За результатами громадського розслідування Офісом Омбудсмана було 
підготовлено подання Уповноваженого з прав людини до Генеральної прокура-
тури України щодо проведення об’єктивного, повного та неупередженого роз-
слідування за кожним повідомленням про порушення прав та свобод людини та 
фактами довільних затримань, насильницького тримання осіб у не передбачених 
для цього місцях з боку представників правоохоронних органів та військовос-
лужбовців Збройних сил України в зоні проведення АТО.

Під час підготовки звіту Секретаріатом Омбудсмана на запит Асоціації 
УМДПЛ люб’язно надано інформацію щодо результатів проведення спільних 
розслідувань, відомості про системні порушення прав і свобод людини з боку 
військовослужбовців та бійців спеціальних батальйонів МВС України в зоні про-
ведення антитерористичної операції (лист від 22.01.2015 № 8.-80/59-15-66).

391 Портал «Ліга. Закон». Справа «Лабзов проти Росії». http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO1615.html
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і ГПУ взялася розслідувати причетність бійців-добровольців до зло-
чинів у зоні АТо: «Бійцям добровольчих батальйонів інкримінують розбійні на-
пади та пограбування.

Генеральний прокурор України Віталій Ярема заявив, що військова 
прокуратура розслідує випадки вчинення злочинів проти мирного населення 
донбасу військовослужбовцями добровольчих батальйонів.

«У нас є факти і кримінальні виробництва, де представники доброволь-
чих батальйонів здійснювали кримінальні правопорушення проти місцевого 
населення», – сказав він журналістам у середу в Києві.

Він зазначив, що мова йде про розбійні напади і пограбування. «Цим пи-
танням займається військова прокуратура», – додав генпрокурор»392.

«Серед злочинів, скоєних «людьми в камуфляжі», є особливо тяжкі. Вій-
ськова прокуратура Луганського гарнізону і слідчі міліції в Луганській області 
відкрили 57 кримінальних проваджень за фактами вчинення виключно корис-
ливих злочинів особами в камуфляжній формі або представлялися бійцями ба-
тальйону «Айдар».

Про це в інтерв’ю «Українським новинам» повідомив заступник гене-
рального прокурора-головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

«Всього слідчими військової прокуратури Луганського гарнізону та 
слідчими міліції в Луганській області (станом на 14 жовтня) розслідують-
ся 57 кримінальних проваджень за фактами вчинення виключно корисливих 
злочинів особами в камуфляжній формі або тими, які представлялися бійцями 
батальйону «Айдар», – сказав Матіос.

За його словами, із зазначених фактів 31 – тяжкі та особливо тяжкі 
злочини.

Він підкреслив, що всі без винятку злочини здійснені не в зоні проведен-
ня бойових дій.

392  Видання «Дзеркало тижня. Україна». Генпрокуратура розслідує причетність бійців-доброволь-
ців до злочинів у зоні АТО. http://dt.ua/UKRAINE/genprokuratura-rozsliduye-prichetnist-biyciv-dobrovolciv-do-
zlochiniv-u-zoni-ato-150658_.html
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Матіос також повідомив, що в ході розслідування обставин вчинення 
бійцями 24 батальйону територіальної оборони «Айдар» кримінальних пра-
вопорушень, пов’язаних з викраденням депутата луганської облради Павла 
Малиша, в автомобілі, на якому пересувалися підозрювані, вилучені платіжні 
документи на різні прізвища (кредитні картки, чеки, заяви на видачу готівки 
тощо). На одній з діючих карток знаходилося 850 тис. гривень»393.

5. Висновки та рекомендації

Починаючі з 07.04.2014 р. Міністерство внутрішніх справ створило на те-
риторії України загони бійців спеціального призначення, які здійснюють вплив на 
поведінку громадян, в тому числі на території Донецької та Луганської областей, 
застосовуючи до них зброю, спеціальні засоби, організацію та проведення об-
шуків громадян та їх автомобілів на блокпостах, помешканнях громадян, засто-
совуючи при цьому фізичний та психологічний вплив тощо.

При здійснені своїх функцій з боротьби з тероризмом на території прове-
дення антитерористичної операції, а саме Донецької та Луганської областей, до-
пускаються непоодинокі випадки незаконного обмеження прав і свобод людини 
і громадянина, що є загальновідомим та підтверджується численними публікаці-
ями в засобах масової інформації, доповідях генерального прокурора України та 
міністра внутрішніх справ про визнання таких фактів. 

«Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков своїм наказом розфор-
мував батальйон особливого призначення «Шахтарськ» через часті випадки ма-
родерства серед його бійців.

«Батальйон «Шахтарськ», який чудово бився під Іловайськом, мною був 
розпущений, тому що неодноразові випадки мародерства у Волновасі і в інших 
ситуаціях мали місце», – пояснив Аваков.

Міністр наголосив, що не весь загін з 700 добровольців займався маро-
дерством, а всього 50 осіб, але ці 50 змогли зганьбити честь всього спецбаталь-
йону.

393  Видання «Дзеркало тижня. Україна». Прокуратура відкрила 57 справ проти «осіб, що представ-
лялися бійцями «Айдара». http://dt.ua/UKRAINE/prokuratura-vidkrila-57-sprav-proti-osib-yaki-predstavlyalisya-
biycyami-aydara-154319_.html
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Він додав, що в інших спецбатальонах після цього була посилена дис-
ципліна серед особового складу, і це дозволило припинити подібні випадки ма-
родерства.

Додамо, за словами Авакова, МВС звільнило 15 тисяч правоохоронців, 
які залишились на території, підконтрольній терористичним «ЛНР» і «ДНР», та не 
виїхали з зони АТО разом з іншими правоохоронцями»394.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2014 року очільник МВС України Ар-
сен Аваков заявляв, що один з добровольчих батальйонів був розформова-
ний за мародерство і порушення дисципліни. Тоді міністр не сказав, про який 
саме батальйон йде мова.

У Генпрокуратурі в свою чергу запевнили, що військова прокуратура 
розслідує випадки вчинення злочинів проти мирного населення донбасу вій-
ськовослужбовцями добровольчих батальйонів.

Такі обставини дискредитують всіх учасників АТО, які героїчно, ціною 
власного життя, відстоюють територіальну цілісність нашої держави, незалеж-
ність та європейські цінності українського народу, компрометують владу, форму-
ють негативний імідж держави на міжнародному рівні, створюють підстави для 
звернень до Європейського суду з прав людини з боку осіб, які постраждали від 
дій українських військовослужбовців. Подібні дії бійців українських військових 
підрозділів та спеціальних підрозділів МВС вже стали об’єктом уваги впливових 
міжнародних організацій. 

Так, зокрема, у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав лю-
дини, яка була оприлюднена 29.08.2014 р., було зазначено, що експерти ООН 
систематично отримують з Донбасу повідомлення про порушення прав людини, 
скоєні українськими військовослужбовцями і спеціальними батальйонами МВС. 
За словами помічника Генерального секретаря ООН із прав людини Івана Ши-
моновича, усі випадки порушень прав людини з боку бійців цих батальйонів ма-
ють бути належним чином розслідувані. 

Авторитетна міжнародна організація Amnesty International на своєму 

394  Телеканал новин «24». Аваков розформував батальйон «Шахтарськ» через ма-
родерство. http://24tv.ua/news/showNews.do?avakov_rozformuvav_batalyon_shahtarsk_cherez_
maroderstvo&objectId=497633



| 315

офіційному сайті опублікувала результати власного польового дослідження, в 
якому «зафіксувала зростаючу хвилю зловживань, у тому числі викрадення, 
незаконні затримання, жорстоке поводження, грабіж, вимагання і можливі 
страти, скоєні батальйоном «Айдар». Деякі з них являють собою військові 
злочини»395. 

За результатами цього дослідження Генеральний секретар Amnesty 
International Саліл Шетті на зустрічі з прем’єр-міністром України Арсенієм Яце-
нюком 08.09.2014 зазначив: «Українська влада не повинна повторювати без-
законня і зловживання, які переважали в районах, коли ті були під контролем 
сепаратистів. Нездатність або небажання зупинити зловживання та мож-
ливі воєнні злочини добровольчих батальйонів може значно посилити напру-
женість в східній частині країни, а також підриває проголошені новою укра-
їнською владою наміри до зміцнення і підтримки верховенства права в більш 
широкому сенсі»396.

Таким чином, в зоні проведення АТО на території Донецької та Луганської 
областей захист від порушень права на свободу та особисту недоторканість, 
права на життя, приватну власність з боку військовослужбовців та бійців спе-
ціальних батальйонів МВС України не забезпечуються у повному обсязі та по-
требує змін на покращення. 

Суб’єкти держави в особі військовослужбовців ЗС України та працівни-
ків правоохоронних органів повинні нести відповідальність, передбачену чинним 
законодавством України, за безпідставні затримання, незаконне заволодіння 
транспортними засобами, іншим майном громадян та скоєння будь-яких пору-
шень основоположних прав і свобод людини.

Пропонуємо:

- чітко визначити правовий статус спеціальних батальйонів, підпоряд-
кованих МВС України та ЗС України, задіяних в проведенні антитерористичної 
операції на сході країни та привести їх у відповідність до вимог чинного законо-
давства України;

395  Amnesty International Ukraine. Україна повинна зупинити триваючі зловживання і військові зло-
чини з боку про-українських добровольчих сил. http://amnesty.org.ua/nws/ukrayina-povinna-zupiniti-trivayuchi-
zl/

396  Там само.
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- провести об’єктивне, повне та неупереджене розслідування за кожним 
повідомленням про порушення прав та свобод людини з боку представників 
правоохоронних органів і військовослужбовців під час проведення антитерорис-
тичної операції, вжити невідкладних заходів щодо приведення процедури роз-
слідувань порушень прав і свобод людини, зокрема, в зоні проведення АТО у 
відповідність до практики Європейського суду з прав людини;

- керівництву МВС України переглянути критерії відбору кандидатів, що 
призначаються на посади рядового і начальницького складу спеціальних ба-
тальйонів та територіальних ОВС в зоні проведення АТО, забезпечити належну 
виховну роботу та контроль за їх поведінкою під час несення служби, виконання 
спеціальних завдань та у вільний час;

- запровадити атестацію осіб рядового та начальницького складу спеці-
альних батальйонів міліції, органів та підрозділів МВС України за участі громад-
ськості та правозахисників;

- забезпечити повну поінформованість всіх учасників військових і правоо-
хоронних операцій, в тому числі членів добровольчих батальйонів, про положен-
ня національного та міжнародного права, що застосовуються до їхніх дій, та про 
їхню потенційну особисту та службову відповідальності за порушення цих норм.

З метою мінімізації наявних порушень прав і свобод людини з боку вій-
ськовослужбовців та бійців спеціальних батальйонів МВС України в зоні прове-
дення антитерористичної операції вважаємо за необхідне: 

1. Організувати громадянську кампанію з лобіювання змін до законо-
давства про відновлення правосуддя та гарантування дотримання прав людини 
в зоні антитерористичної операції. Особливу увагу приділити змінам до Кримі-
нального та Кримінального процесуального кодексів України.

2. Постійно здійснювати моніторинг та громадський контроль застосу-
вання правоохоронними органами зазначених законів, включаючи постійне 
звернення до органів прокуратури, ОВС та СБУ з вимогами надати узагальнену 
інформацію про випадки порушення прав людини, особливо з боку українських 
правоохоронців та військовослужбовців в зоні АТО.

3. У співпраці з офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини та адвокатами, які спеціалізуватимуться на захисті підозрюваних у такій 
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категорії злочинів, продовжити започатковану практику спільних громадських 
проваджень (розслідувань), для ефективної реалізації заходів протидії свавіль-
ним порушенням прав людини в зоні АТО на підставі нових законів. Під час захо-
дів слід роз’яснювати, що правозахист перш за все спрямований на дотримання 
цілісності Української держави та прав громадян.

Євгеній Прусов
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Додатки

ЗАКОН  УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про боротьбу 

з тероризмом» щодо превентивного затримання у районі 
проведення антитерористичної операції осіб, причетних до 

терористичної діяльності, на строк понад 72 години
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 39, ст. 2007)

Верховна Рада України постановляє :
I. Внести до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» (Відомості 

Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180 із наступними змінами) такі 
зміни:

1. Статтю 14 після частини другої доповнити новою частиною такого 
змісту:

«З метою захисту громадян, держави і суспільства від терористичних 
загроз у районі проведення довготривалої антитерористичної операції, як 
виняток, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, може 
здійснюватися превентивне затримання осіб, причетних до терористичної 
діяльності, на строк понад 72 години, але не більше ніж на 30 діб».

У зв’язку з цим частини третю - четверту вважати відповідно 
частинами четвертою - п’ятою.

2. Доповнити статтею 15-1 такого змісту:
«Стаття 15-1. Особливості превентивного затримання у районі 

проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної 
діяльності

Для відвернення терористичних загроз у районі проведення 
антитерористичної операції відповідно до кримінального процесуального 
законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених цим 
Законом, може здійснюватися превентивне затримання осіб, причетних до 
терористичної діяльності, на строк понад 72 години.

Граничний строк превентивного затримання не може перевищувати 
30 діб.

Підставою для превентивного затримання є наявність обґрунтованої 
підозри у вчиненні особою терористичної діяльності.

Превентивне затримання здійснюється за вмотивованим рішенням 
начальника Головного управління (управління) Служби безпеки України 
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або начальника Головного управління (управління) Міністерства внутрішніх 
справ України в Автономній Республіці Крим, у відповідній області, містах 
Києві та Севастополі за згодою прокурора та без ухвали слідчого судді, суду.

Копія рішення про превентивне затримання особи, причетної до 
терористичної діяльності, на строк понад 72 години невідкладно надається 
затриманій особі, а також негайно направляється до слідчого судді, суду 
відповідної юрисдикції разом із клопотанням про обрання належного 
запобіжного заходу стосовно відповідної особи.

Превентивне затримання особи не може продовжуватися після 
розгляду слідчим суддею, судом клопотання про обрання належного 
запобіжного заходу стосовно цієї особи».

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ  
12 серпня 2014 року  

№ 1630-VII

 

Публікації документа:
Голос України від 22.08.2014 – № 160
Урядовий кур’єр від 22.08.2014 – № 153
Офіційний вісник України від 02.09.2014 – 2014 р., № 68, стор. 7, 

стаття 1892, код акту 73638/2014
Відомості Верховної Ради України від 26.09.2014 – 2014 р., № 

39, стор. 2812, стаття 2007
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ЗАКОН  УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України щодо особливого режиму досудового 
розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або 

у районі проведення антитерористичної операції
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 39, ст.2008)

Верховна Рада України постановляє :
I. Доповнити Кримінальний процесуальний кодекс України (Відомості 

Верховної Ради України, 2012 р., №№ 9-13, ст. 88) розділом IX-1 такого змісту:
«Розділ IX-1 

ОСОБЛИВИЙ РЕЖИМ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
В УМОВАХ ВОЄННОГО, НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ АБО У 
РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Стаття 615. Особливий режим досудового розслідування в умовах 
воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної 
операції

1. На місцевості (адміністративній території), на якій діє правовий 
режим воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної 
операції, у разі неможливості виконання у встановлені законом строки 
слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164, 234, 235, 
247 та 248 цього Кодексу, а також повноважень щодо обрання запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 30 діб до осіб, які 
підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-1, 258-
258-5, 260-263-1, 294, 348, 349, 377-379, 437-444 Кримінального кодексу 
України, ці повноваження виконує відповідний прокурор».

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ  
12 серпня 2014 року  

№ 1631-VII

Публікації документа:
Голос України від 22.08.2014 – № 160
Урядовий кур’єр від 22.08.2014 – № 153
Офіційний вісник України від 02.09.2014 – 2014 р., № 68, стор. 8, 

стаття 1893, код акту 73639/2014
Відомості Верховної Ради України від 26.09.2014 – 2014 р., № 

39, стор. 2813, стаття 2008
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ЗАКОН  УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про 

прокуратуру» щодо утворення військових прокуратур
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 39, ст.2013)

Верховна Рада України постановляє :
I. Внести до Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної 

Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793 із наступними змінами) такі зміни:
1. Статтю 9 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«Військові прокурори мають право брати участь в організаційних 

заходах, які проводяться органами, за додержанням законів якими вони 
здійснюють нагляд».

2. У статті 13:
перше речення частини першої доповнити словами «а також військові 

прокуратури»;
після частини першої доповнити чотирма новими частинами такого 

змісту:
«До військових прокуратур належать Головна військова прокуратура 

(на правах структурного підрозділу Генеральної прокуратури України), 
військові прокуратури регіонів (на правах обласних), військові прокуратури 
гарнізонів та інші військові прокуратури, прирівняні до прокуратур міст і 
районів.

У військових прокуратурах, прирівняних до прокуратур міст, у разі 
необхідності можуть утворюватися відділи за рахунок штатної чисельності 
цих прокуратур.

У разі якщо в силу виключних обставин на певних адміністративно-
територіальних одиницях не діють органи прокуратури України, які мають 
здійснювати там нагляд, за рішенням Генерального прокурора України 
виконання їх функцій може покладатися на військові прокуратури.

Утворення, реорганізація та ліквідація військових прокуратур, 
визначення їх статусу, компетенції, структури і штатів здійснюється 
Генеральним прокурором України».

У зв’язку з цим частини другу та третю вважати частинами шостою 
та сьомою.

3. У статті 14:
частину першу доповнити словами «а також заступника Генерального 

прокурора України - Головного військового прокурора»;
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«У Генеральній прокуратурі України утворюється (на правах 
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структурного підрозділу) Головна військова прокуратура, яку очолює 
заступник Генерального прокурора України - Головний військовий прокурор. 
На нього наказом Генерального прокурора України може також покладатися 
виконання інших службових обов’язків».

У зв’язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами 
третьою - шостою.

4. Частину першу статті 17 доповнити реченням такого змісту: «У 
Головній військовій прокуратурі, військових прокуратурах регіонів (на правах 
обласних) є слідчі в особливо важливих справах і старші слідчі; у військових 
прокуратурах гарнізонів та інших військових прокуратурах, прирівняних до 
прокуратур міст і районів, можуть бути старші слідчі і слідчі».

5. Пункт 1 частини першої статті 20 після слів «військових частин» 
доповнити словами «і штабів незалежно від встановленого в них режиму».

6. Включити статтю 46-1 такого змісту:
«Стаття 46-1. Кадри органів військової прокуратури
Військовими прокурорами і слідчими призначаються громадяни з 

числа офіцерів, які проходять військову службу або перебувають у запасі і 
мають вищу юридичну освіту.

В окремих випадках за наказом Генерального прокурора України 
на посади прокурорів та слідчих військових прокуратур можуть бути 
призначені особи, які не є військовослужбовцями і не перебувають у запасі 
та відповідають вимогам статті 46 цього Закону.

Військовослужбовці військових прокуратур у своїй діяльності 
керуються Законом України «Про прокуратуру» і проходять військову 
службу відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову 
службу» та інших законодавчих актів України, якими встановлено правові та 
соціальні гарантії, пенсійне, медичне та інші види забезпечення, передбачені 
законодавством для осіб офіцерського складу Збройних Сил України».

7. Частину першу статті 46-2 доповнити реченням такого змісту: 
«Військовослужбовці військових прокуратур можуть бути звільнені з 
військової служби відповідно до законодавства, що регулює порядок її 
проходження».

8. У статті 47:
частину першу після слів «класні чини» доповнити словами «а 

військовослужбовцям військової прокуратури - військові звання»;
частину третю після цифр та слів «1, 2 і 3 класів» доповнити словами 

«вищі офіцерські звання», а після слів «Генеральним прокурором України» - 
словами «інші військові звання військовослужбовцям військової прокуратури 
присвоюються відповідно до встановленого законодавством порядку 



| 323

проходження військової служби»;
доповнити частинами четвертою та п’ятою такого змісту:
«Посади військових прокурорів і слідчих та відповідні їм військові 

звання включаються в переліки військових посад.
Військові звання офіцерів військової прокуратури відповідають 

класним чинам працівників прокуратури. При звільненні офіцерів військової 
прокуратури (до полковника включно) з військової служби і призначенні на 
посади прокурорів і слідчих в територіальні чи спеціалізовані прокуратури їм 
присвоюються відповідні їх військовим званням класні чини, а при прийнятті 
на військову службу у військову прокуратуру прокурорів і слідчих, які мають 
класні чини (до старшого радника юстиції включно), їм присвоюються 
відповідні військові звання згідно із законодавством».

9. У статті 49:
частину четверту після слів «місцевими органами влади» доповнити 

словами «а військовослужбовці військових прокуратур - за рахунок 
Міністерства оборони України за місцем проходження служби»;

частину шосту після слів «виконавчими комітетами місцевих Рад» 
доповнити словами «а військовослужбовці військових прокуратур - за 
рахунок Міністерства оборони України за місцем проходження служби»;

доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
«На військовослужбовців військових прокуратур поширюються 

усі передбачені Законом України «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей» та іншим законодавством про 
військову службу соціальні і правові гарантії».

10. У статтю 52 включити частини шосту та сьому такого змісту:
«Грошове утримання прокурорів, слідчих та інших працівників 

військових прокуратур, забезпечення їх діяльності здійснюється Генеральною 
прокуратурою України.

Забезпечення військових прокуратур охороною, транспортом та 
засобами зв’язку (у тому числі спеціальними), засобами індивідуального 
захисту, вогнепальною зброєю, іншим необхідним майном, а 
військовослужбовців цих прокуратур - обмундируванням здійснюється 
Міністерством оборони України».

11. Статтю 53 після слів «класні чини» доповнити словами «(військові 
звання)».

12. Статтю 56 після слова та цифр «статті 46» доповнити словом та 
цифрами «статті 46-1».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 
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опублікування.
2. Військові прокуратури гарнізонів розташовуються в межах 

відповідних військових гарнізонів. У разі потреби з метою організації їх 
діяльності їм виділяються необхідні приміщення з фондів Міністерства 
оборони України.

В умовах особливого періоду, запровадження надзвичайного, 
воєнного стану або проведення антитерористичної операції із залученням 
з’єднань, військових частин та підрозділів Збройних Сил України, 
Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших 
військових формувань, місцем постійної дислокації яких є територія в межах 
військового гарнізону, особовий склад військових прокуратур (прокурори, 
слідчі) гарнізону відряджається до районів розташування цих з’єднань, 
військових частин (підрозділів) на період виконання цими з’єднаннями, 
військовими частинами та підрозділами завдань за призначенням.

3. Встановити, що на прокурорів та слідчих військових прокуратур, які 
не є військовослужбовцями, у разі виконання ними повноважень у районах 
проведення антитерористичних операцій поширюються соціальні гарантії, 
передбачені для військовослужбовців військових прокуратур.

4. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання 
чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових 
актів у відповідність із цим Законом.

5. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України привести свої 
нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та вжити заходів 
організаційного характеру, пов’язаних з його прийняттям.

Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ  

14 серпня 2014 року  
№ 1642-VII

Публікації документа:
Голос України від 23.08.2014 – № 161
Урядовий кур’єр від 23.08.2014 – № 154
Офіційний вісник України від 05.09.2014 – 2014 р., № 69, стор. 10, 

стаття 1916, код акту 73651/2014
Відомості Верховної Ради України від 26.09.2014 – 2014 р., № 

39, стор. 2823, стаття 2013
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ЗАКОН  УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про міліцію» 

щодо умов застосування сили, спеціальних засобів і 
вогнепальної зброї у районі проведення антитерористичної 

операції
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 36, ст.1199)

Верховна Рада України постановляє :
I. Внести до Закону України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради 

УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20 із наступними змінами) такі зміни:
1. Друге речення частини другої статті 12 доповнити словами «а 

також у районі проведення антитерористичної операції».
2. Статтю 15 після частини першої доповнити новою частиною такого 

змісту:
«Працівники міліції мають право застосовувати вогнепальну зброю у 

районі проведення антитерористичної операції».
У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно 

частинами третьою - п’ятою.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ 

12 серпня 2014 року 
№ 1633-VII

Публікації документа:
Голос України від 19.08.2014 – № 157
Урядовий кур’єр від 20.08.2014 – № 151
Офіційний вісник України від 29.08.2014 – 2014 р., № 67, стор. 18, 

стаття 1866, код акту 73605/2014
Відомості Верховної Ради України від 05.09.2014 – 2014 р., № 

36, стор. 2704, стаття 1199
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Про УМДПЛ
Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності пра-

воохоронних органів (Асоціація УМДПЛ), неприбуткова всеукраїнська громадська 
організація, заснована у 2010 р. Асоціація створена за ініціативи 29 колишніх пра-
цівників Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів 
внутрішніх справ (УМДПЛ), яке працювало в якості поліцейського омбудсмана у 
структурі МВС протягом 2008-2010 рр.

Основними напрямками діяльності є:

1. Розвиток технологій та механізмів громадського контролю за діяльністю 
правоохоронних органів.

2. Превенція незаконних дій з боку працівників правоохоронних органів.

3. Аналіз ситуації в сфері забезпечення прав людини.

4. Навчання активістів НУО в якості громадських моніторів.

5. Розробка інформаційно-просвітницьких матеріалів для населення в сфері за-
хисту прав людини.

З метою створення ефективної системи громадського контролю Асоціація 
УМДПЛ зосередилась на ряді стратегічних напрямків, які тематично були угрупо-
ванні в п’яти програмах діяльності.

Програма 1: Актуалізація проблеми громадського контролю за роботою пра-
воохоронних органів серед громадськості.

Програма 2: Створення ефективної системи моніторингу дотримання прав лю-
дини в діяльності органів влади. 

Програма 3: Взаємодія із офісом Уповноваженого ВР України з прав людини

Програма 4: Вдосконалення і розвиток НПА в галузі прав людини в діяльності 
правоохоронних органів
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Програма 5: Освіта в галузі прав людини в діяльності правоохоронних органів.

У вересні 2012 року був підписаний Меморандуму про співпрацю між Офісом 
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Асоціацією українських моніто-
рів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів.

Асоціацією УМДПЛ загалом протягом останнього року:

• було проведено понад 70 лекцій, тренінгів та майстер-класів на тему до-
тримання прав людини в діяльності ОВС для активістів, в тому числі 2 те-
матичні тренінги з захисту вразливих груп населення від порушень з боку 
правоохоронних органів, 2 – з моніторингу надання адміністративних послуг 
МВС та Міграційною службою, 3 спеціалізовані тренінги з моніторингу місць 
несвободи. Також проведено серію майстер-класів під час Міжнародного 
фестивалю документального кіно про права людини «DOCUDAYS UA»;

• 8 робочих та міжнародних зустрічей, ознайомчих візитів; 

• більше 10 круглих столів та прес-конференцій з представниками органів 
виконавчої та законодавчої влади, під час яких висвітлювалися проблеми 
діяльності ОВС;

• 1 міжнародна конференція «Національний превентивний механізм та інші 
види боротьби з катуваннями: досягнення і перспективи розвитку»;

• здійснено понад 60 моніторингових візитів до місць несвободи в рамках ре-
алізації національного превентивного механізму за моделлю «Омбудсман+» 
за участі членів Асоціації УМДПЛ;

• загалом до заходів Асоціації протягом року було залучено близько 2000 
осіб;

• за рік на сайті Асоціації з’явилося більше 2680 публікацій, щодня сайт від-
відують в середньому від 1000 до 2000 осіб. Загальна кількість відвідувань 
у 2013 році склала понад 700 тисяч, а загалом за час існування сайту – 
близько 1,5 мільйона.

Наразі Асоціація має регіональні представництва у 17 областях, в яких на гро-
мадських засадах працює більше 80 осіб.
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