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ВСТУП
В Україні зберігається тенденція тиску
на громадських активістів/-ок, правозахисників/-ць та журналістів/-ок. У минулому році,
лише за шість місяців з квітня по жовтень, нашою командою було зафіксовано 61 випадок
переслідувань активістів/-ок, при цьому найбільше випадків було в Одесі та Києві. Цього
року тенденція продовжує бути невтішною. За
червень-вересень 2020 року ми зафіксували 21
справу (усього 27 окремих інцидентів), у якій
активістам/-кам перешкоджали у їх діяльності
або намагались залякати. Найбільше випадків
ми зафіксували у Києві, потім — в Одесі, також
наявні випадки у Львові, Харкові, Харківській та
Запорізькій областях.

РЕЗЮМЕ
Більшість кейсів не стосувалась тиску з
боку правоохоронних органів та були здійснені не службовими особами. Такі інциденти
здійснювались у вигляді пошкодження майна
(9), погроз (5), фізичного нападу (4), цькування в інтернеті (3) та дискредитаційних кампаній (2), де деякі інциденти мали в собі кілька з
вказаних характеристик одночасно. Показово,
що в цей період відбулось 3 підпали автівок,
1 підпал будинку. В усіх випадках не поліцейського тиску постраждалі сприяли своєму захисту у правовому полі та подавали заяви до
поліції з повідомленням про те, що відбулось.
Виключенням щодо подачі заяв став тільки
один випадок: причиною неподачі були об’єктивні обставини — відсутність складу злочину
або фактів наявності правопорушення (випадок стосувався дискредитаційних кампаній
ЗМІ на непідконтрольних Україні територіях).
Також показово, що в переважній кількості випадків постраждалі говорять про власне незадоволення рівнем ефективності розслідування
та необхідність постійно мотивувати слідчих
шляхом заяв, запитів та тиску з боку громадянського суспільства. Як мінімум одна журналістка подала скаргу в ДБР на неефективне розслідування її справи. Це займає у постраждалих
активістів/-ок багату часу і зусиль та, інколи,
демотивує їх слідкувати за власною справою
або знижує рівень довіри до правосуддя та по-

ліції. Хоча, заради справедливості, слід зазначити, що кілька постраждалих наголошували,
що були задоволені швидкістю та ефективністю ходу розслідування та судових справ (як
приклад: 2 інциденти нападів на активістів/-ок
з Одеси, які виступали проти забудов). Позитивною тенденцією в усіх зафіксованих нами
кейсах стало підвищення у постраждалих активістів/-ок відчуття благополуччя через солідарність та підтримку з боку представників/-ниць
громадянського суспільства та деяких місцевих політичних фігур. Переважна більшість з
них вказували на те, що після інциденту почав
збільшуватися їх соціальний капітал в громадському секторі, вони почали почувати, що їх
робота не залишається непоміченою. Цікавим
також є той факт, що деякі з опитаних постраждалих наголошували, що після інциденту відчувають тільки більшу мотивацію займатися своєю суспільно-важливою справою та боротись
з несправедливістю, хоча основним лейтмотивом в описі самопочуття все одно залишались
тривожність, відчуття небезпеки, страх за загальний низький рівень забезпечення захисту
громадських діячів/-ок.
Щодо тиску на громадянське суспільство
з боку поліції та інших органів правопорядку,
частіше за все зустрічаються випадки перешкоджання проведенню мирних зібрань (3) також були наявні випадки з бездіяльністю/неналежною діяльністю органів правопорядку, яка
могла наразити постраждалих на небезпеку (2).
В цих випадках, заяви на правоохоронні органи
не складались частіше за все через відсутність
довіри до правоохоронців в цьому контексті.
Відтак, у двох випадках прямого неправомірного фізичного перешкоджання шляху до місця проведення мирного зібрання організаторам/-кам акції — заяви зі скаргами на поліцію не
були подані через зневіру у їх ефективність. Цікаво, що обидва випадки стосувались висловлення позиції стосовно прийняття законопроєктів (за екологічну переробку сміття та проти
змін до закону про мову), в обидвох випадках
основною задекларованою причиною не пускати людей на мирні зібрання стали реквізити
для перфомансів на акціях (мішки зі сміттям та
габаритні дерев’яні палиці). Показовим тут є
випадок у Львові, на мирному зібранні з політичною тематикою (з критикою висловлювань
президента), який включав неправомірне складання протоколів про адміністративне правопорушення (задля перешкоджання проведенню мирних зібрань) — активісти/-ки зазначали,
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що відчувають себе втомленими і засмученими
через ту кількість фінансових, часових та людських ресурсів, які їм необхідно віддати на доведення своєї невинуватості в суді замість того,
щоб продовжувати звичну для себе діяльність
у громадській сфері.
Окремо варто відзначити систематичний
тиск, який чиниться на журналістів-розслідувачів програми «Схеми: корупція в деталях» —
спочатку Михайло Ткач виявив у себе вдома ознаки прослуховуючого пристрою, а за декілька
днів спалили машину редакції. За цей період
далі розгорталась справа щодо Сергія Стерненка — у червні йому вручили підозру в умисному вбивстві та «незаконному» носінні холодної зброї, обрали міру запобіжного заходу у
вигляді домашнього арешту, а також передали
справу до міста Одеси, де на Сергія здійснили
ще один замах прямо перед засіданням суду, а
після суду учасники/-ці, які прийшли підтримати Стерненка, заявляли про напади та стеження за ними. Також в кінці серпня, з активізацією
громадських організацій, які працюють на подолання дискримінації та збільшення видимості
ЛГБТКІ спільноти, почастішали напади та тиск
різного роду на ЛГБТКІ-активістів/-ок. Зокре-
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ма, були зафіксовані спроба зриву мирного
зібрання в рамках ОдесаПрайд-2020, спроба зриву заходу в одеському ком’юніті-центрі
КвірХоум, 3 інциденти з пошкодженням майна
та погрозами в харківському ком’юніті-центрі
ПрайдХаб.
Органи правопорядку не вживають належних заходів, щодо попередження нападів
на активістів/-ок і починають якусь діяльність
тільки після того, як напад вже безпосередньо
стався. Разом з тим, слід зазначити, що внесення інформації про злочини до ЄРДР відбувається в терміни, визначені в Кримінальному процесуальному кодексі України. А по резонансним
справам відбувається не тільки належна реєстрація, але й швидке розслідування.
Підсумовуючи, найбільш небезпечними
на цей період можна назвати різного роду антикорупційну діяльність (щодо незаконних забудов, щодо викриття локальних політичних та
бізнесових схем тощо), ЛГБТКІ-активізм, критику державного апарату та політичної діяльності різних особистостей чи організацій. Тиск
з боку органів правопорядку більше наявний в
останньому випадку.

Опис інцидентів щодо нападів та переслідувань
правозахисників/-ць, активістів/-ок та журналістів/-ок
за їх дії на захист суспільних інтересів в Україні
за липень-вересень 2020

Опис інцидентів щодо нападів та переслідувань правозахисників/-ць, активістів/-ок та журналістів/-ок за їх дії на захист суспільних інтересів в Україні за липень-вересень 2020
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Інцидент 1. Складання
адміністративного протоколу
на Ростислава Радіша та Ірину
Клейменову за перформанс під
час мирного зібрання 06.07.2020
6 липня о 13:00 на проспекті Свободи
біля пам’ятника Шевченку у Львові відбулась
акція-перформанс, основною метою якої було
привернення уваги до коментарів Президента
України про відсутність необхідності стримувати курс гривні. Як видно з відеотрансляції
місцевого ЗМІ (032.ua), перформанс складався з театрального дійства, де людина в масці з
лицем Володимира Зеленського друкує на зеленому принтері мільйонні купюри та роздає
перехожим. Потім двоє інших людей (жінка
з битою та чоловік з молотком) «відганяють»
першого від принтера, та розбивають його.
Після закінчення перформансу видно, як учасники/-ці акції почали прибирати розкидані по
вулиці купюри за залишки принтеру.

(За словами Ростислава Радіша) Учасників/-ць акції усього було 4, присутньо біля акції
близько 10 поліцейських. Саму акцію-перформанс було анонсовано у той же день (6 липня)
вранці та, розіслано пресрелізи до 92 представників/-ниць ЗМІ.
Як повідомив учасник акції Ростислав Радіш на своїй сторінці на фейсбук: після акції,
коли представники/-ці ЗМІ розійшлись, а учасники/-ці прибирали сміття після перформансу,
правоохоронці попросили відійти спокійно «в
тіньок» на розмову. Двоє учасників акції пішли
з поліцією, а двоє залишились прибирати сміття, серед яких був Ростислав. Через кілька хвилин до Ростислава також підійшли та попросили «підійти на хвилинку». За його словами, на
нього та його колежанку — Ірину Клейменову
вже склали адмінпротокол за дрібне хуліганство. Ростислав Радіш зазначив, що «головний»

поліцейський почав роз’яснювати, що у нього
є вибір: або більш серйозне правопорушення — «нищення благоустрою міста» або менш —
«дрібне хуліганство», шантажуючи на згоду з
адміністративним протоколом, який вже складали інші поліцейські. Головною мотивацією
для поліції був саме факт розбивання принтера
(який є власністю Ростислава) під час перформансу. Важливо зазначити, що складання протоколів відбувалось без свідків, що зазначено в
самих документах (у випадку протоколу Ростислава на місці свідків вписані прочерки, у випадку Ірини — ім’я одного з групи поліцейських
на місці). Як Ірина, так і Ростислав в протоколі
написали, що не погоджуються з ним.
Також Ростислав зазначав про неналежну поведінку поліції під час їх комунікації. Зокрема, вони неправильно записали його ім’я та
дату, на зауваження до цього сказали, що «їм
похєр на це». Поліцейський, який безпосередньо комунікував з Ростиславом, сказав йому,
що «йому сказали, що потрібно складати протоколи — він складає, а що потім з ними буде
йому не важливо». До того ж активіст зазначає,
що правоохоронці посміювалися з них та кепкували.

Інцидент 2. 9 липня побили
активіста Володимира Савченка.
Близько 16:20, коли голова ГО «Спільна
Мета» Володимир Савченко вийшов зі свого
офісу та направлявся до своєї машини, на
нього був здійснений напад. Про це він у той
же день повідомив на своїй сторінці у фейсбук,
згодом на сторінці «Спільна Мета» з’явилось
відео нападу, скоріше за все, з камер вуличного
відеоспостереження. За словами Володимира,
нападник зненацька атакував активіста та
повалив його на землю продовжуючи наносити
удари ще 5-7 разів, потім нападник зник з
місця події. Після нападу Володимир одразу
викликав поліцію, написав заяву та зняв побої. В
результаті постраждалий отримав струс мозку
та забої.
Володимир Савченко зазначив, що, на
його думку, цей напад змотивований діяльністю
його громадської організації «Спільна Мета»,
а саме їх боротьбою з корупційним режимом
міської ради. Останнім часом найактивнішою
в організації була діяльність по незаконній
забудові узбережжя та незаконним шлагбаумам:
вони розкривали та зупиняли корупційні схеми
в судовому порядку та, інколи, через підтримки
акцій-демонтувань. Те саме зазначалось на
самій сторінці «Спільної Мети», де, поміж
іншим, згадувались нещодавні успішні кейси
боротьби з незаконними забудовами, які
могли послужити причинами нападу: судова
заборона на будівництво ЖК Граф у моря, ЖК
Каліпсо та ЖК Ля Мер.
За словами Володимира, правоохоронні
органи швидко та професійно зреагували. До
того ж, його підтримав народний депутат, Артем
Дмитрук, який виступив на Комітеті Верховної
Ради, також було написано звернення до
Генпрокурора і Міністра МВС про оперативне
та прозоре розслідування нападу. Вже 15
липня затримали підозрюваного у нападі, а

16 липня було проведено судове засідання з
обрання запобіжного заходу підозрюваному.
Володимир сподівається, що на цьому справа
не зупиниться і все ж таки знайдуть не тільки
нападника, але і замовника нападу, бо слідство
ще ведеться. Поки активіст хоче дочекатись
результатів розслідування та не називає ім’я
замовника, хоча каже, що здогадується хто він
саме.
Володимир Савченко зазначив, що наразі
почуває себе нормально та мотивований
продовжувати свою справу. Але він зазначає,
що в Одесі ситуація з безпекою громадських
рухів проти корупції в міській раді досить
погана, та наголошує на тому, що поки
замовників нападу на нього не встановлено, в
небезпеці залишається не тільки (і не стільки)
він, а й інші представники/-ниці громадянського
суспільства Одещини. Саме тому цей і схожі
кейси нападів/погроз та тиску на активістів/ок повинні бути видимими, особливо для
державних і міжнародних інституцій.

Інцидент 3. 10 липня правозахисник
Роман Лихачов повідомив про
відкликання державної охорони,
яка була призначена йому рік тому
через погрози.
Рік тому, 26 серпня 2019, керівник
Чугуївської правозахисної групи отримав
погрозу у вигляді сокири і труни під домом
із запискою «Ромочка, якщо не припиниш
займатися дурницями, наступна (сокира)
буде у тебе в голові». Правозахисник відразу
ж звернувся до правоохоронних органів.
Було відкрито кримінальне провадження
за частиною першою ст. 129 ККУ (Погроза
вбивством). За час досудового розслідування
Роману назначили державну охорону, але
різко скасовували її вже 2 рази: в жовтні 2019
та в липні 2020. Як в першому так і в другому
випадку через тиск громадянського суспільства
та оперативну реакцію поліції цю проблему
швидко вирішували, але реакція Романа на
зняття держохорони чітко дає зрозуміти, що
він відчуває загрозу своєму життю та сприймає
такі дії як покликані на реалізацію торічних
погроз.
Роман пов’язує погрози 2019 року зі
своєю діяльністю в «Мережі антикорупційних
центрів», що спрямована на розслідування
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Наразі Ростислав на Ірина чекають на суд.
За словами Ростислава, він, його колежанка
та їхні адвокати розуміють, що скоріше за все
справу виграють, бо складу правопорушення
в їх діях об’єктивно немає. Але активіст зазначає, що це дуже часовмісткий процес, який
забирає багато сил та енергії на зайві турботи,
яких могло не бути. Також він каже, що вся ця
ситуація та окремі епізоди у комунікації з поліцією дуже його пригнічують.
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незаконних бізнес-схем, які можуть бути
пов’язаними із оточенням народного депутата
Дмитра Шенцева. За його словами, напередодні
здійснення
погрози
група
випустила
черговий відеоролик про незаконний продаж
алкогольних напоїв, він казав про можливу
роль представників влади та правоохоронних
органів у цьому незаконному дійстві.

Це не перші погрози за роки активної
діяльності
Романа,
правозахисник
до
цього зазнав нападу у 2016 році (через
антикорупційну діяльність) та погроз від
представника правоохоронних органів у
2018 (через розслідування вбивства активіста
Миколи Бичко); що свідчить про глибокі
системні проблеми з забезпеченням захисту
правозахисникам/-цям.
Роман
Лихачов
продовжує займатися цим напрямком з
«Мережею антикорупційних центрів», що
свідчить про високий рівень його мотивації в
громадському секторі.

Інцидент 4. Журналістка Катерина
Сергацкова отримує погрози
через свою статтю про ймовірний
зв’язок ультраправих організацій з
інтернет-проєктом «Стоп-фейк».
11 липня блогером Романом Скрипіним
був опублікований ряд дописів з образами та
закликами повертатися до Росії, адресованих
журналістці Катерині Сергацковій. Після того як
перший допис заблокували через наявність мови
ворожнечі, Роман опублікував ще ряд дописів з
особистими фотографіями Катерини та образами. У коментарях до першого посту були наявні
погрози фізичним насильством та розправою на
адресу журналістки, а згодом під цим же дописом невідомі опублікували адресу та світлини
помешкання Катерини, як повідомляє Human
Rights Watch. Хоча сам допис був швидко видалений, особиста інформація розповсюдилась
в соцмережах та спричинила численні погрози,
інтернет-цькування та тиск на журналістську діяльність Катерини Сергацкової. 14 липня Катерина повідомила виданню «Independent», що була
змушена поїхати зі столиці через страх за життя
та здоров’я своїх рідних та себе.
Така агресивна реакція в інтернеті була
спровокована статтею авторства Катерини, яка
вийшла 3 липня на сайті інтернет-видання «Заборона», про ймовірний вплив ультраправих організацій в Україні на проєкт з факт-чеку «StopFake».
Вона довго знаходилась в полі зору актуальних
новин та залишалась обговорюваною в ЗМІ, бо
вже 8 липня вийшла офіційна відповідь StopFake,
де вони називають тези про політизованість та
зв’язок з ультраправими організаціями неправдивими. 9 ж липня вийшла відповідь Заборони на
спростування контенту статті від StopFake.
Після інциденту з дописом Романа
Скрипіна ряд міжнародних та локальних громадських організацій випустили заяви про
неприпустимість мови ворожнечі, погроз та
переслідування журналістки через її професійну діяльність, серед них: Human Rights Watch,
Amnesty International Ukraine, Freedom House,
Committee to Protect Journalists, Громадське
телебачення, Stopfake та ряд інших громадських організацій. 20 липня на офіційній сторінці Національної спілки журналістів України
у фейсбук було зазначено, що Ініціатива незалежних журналістів «34» звернулася до поліції
за фактом цькування Катерини Сергацкової
журналістом Романом Скрипіним.

12 липня на своїй сторінці у фейсбук активіст Сергій Стерненко повідомив про те, що,
за інформацією від слідчого, розслідування
третього нападу на нього, пошук організаторів,
посередників і замовника замаху вже не відбувається.
Ще у 2018 році на Стерненка було скоєно
три напади. Під час останнього один з нападників — Іван Кузнєцов, був смертельно поранений
(Сергій стверджує, що діяв у законних рамках
самозахисту). Інший нападник — Андрій Ісайкул, згодом втік з України. Натомість, 11 червня
2020 року, Служба безпеки України оголосила
Сергію Стерненку підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.
Варто зазначити, що переслідування Сергія
Стерненка у відкритій заяві УГСПЛ було названо політично вмотивованим.
За словами Сергія, щоб запобігти зупиненню розслідування, він «ще в травні звертався із клопотанням до прокурора Бозовуляка з
вимогою виділити матеріали по виконавцю Ісайкулу у окреме провадження, і зупинити вже
його, щоб не спливали строки розслідування,
а основне провадження необхідно було і далі
розслідувати, бо досі немає підозр організаторам Подобєдову та Посувайлу і слідство навіть не намагається шукати замовника та всіх
інших співучасників». Але, як він повідомляє
далі, прокурор відмовив у цьому проханні і, як
результат, зупинили основне провадження по
третьому нападу.
Наряду з цим, у тому ж пості Сергій заявляє, що відчуває тиск з боку слідчого по справі, де він проходить обвинуваченим. За один
тиждень йому прийшло «5 повісток на кожен
день тижня із вимогою прибути о 10:00 в СБУ
для ознайомлення із матеріалами провадження
проти [Сергія Стерненка]».
Зауважимо що раніше Сергій Стерненко
був головою одеського осередку Правого сектору, який вважається радикальним націоналістичним угрупуванням, та асоціювався із бійкою з Шуфричем та іншими кампаніями типу
«смітникової люстрації», які не можна вважати
такими, що відбувались у законному полі без
насильницьких дій. Наразі ж Сергій займається
активізмом у правовому полі.

Кейс: політична
журналісткарозслідувальниця
Любов Величко
Інцидент 6.1 Після публікації з
дослідженням телеграм-каналів
журналістка Любов Величко
зазнала інтернет-булінгу,
дискредитаційних кампаній та
погроз.
13 липня текст журналістського розслідування щодо вмісту політичних телеграм-каналів,
за якими слідкують деякі представники/ці партії
«Слуга Народу», був випущений на сайтах Liga.
net, Texty.org та Інституту масової інформації.
Авторка статті, Любов Величко, проаналізувавши контент 5 телеграм-каналів, зробила припущення про їх адміністрування з боку Росії.
За добу журналістка побачила велику кількість постів в телеграм-каналах «Легитимный» та
«Резидент», та інших, що не згадувалися в дослідженні, які намагаються спростувати результати
аналізу та дискредитувати його авторку. Одним
з головних наративів таких постів була думка
про те, що стаття Любові Величко «заказна», і
через це сфабрикована, маніпулятивна та неправдива. Окрім цього, у відеоролику на каналі
відомої блогерки Ольги Шарій авторку назвали
«журнашлюхою» та присвятили 16 хвилин критиці її статті. Про все це Любов Величко написала на своїй сторінці у фейсбук. Окрім цього,
журналістка зазначала, що їй стали приходити
повідомлення та коментарі у фейсбук та месенджер образливого, агресивного або, інколи,
насильницького характеру від різних користувачів соцмережі, які були незадоволені публікацією статті про телеграм-канали.
Любов Величко зазначає, що не впевнена,
чи такий кібербулінг — чиясь централізована
вказівка, результат закликів чи індивідуальні інтенції «хейтерів». Але вона впевнена, що пости
в телеграм-каналах були замовними та покликаними знівелювати результати її дослідження,
дискредитувати її роботу та її як авторку. В такій
атмосфері журналістка не відчуває себе заляканою. Навпаки, вона зазначає, що в жвавій ре-
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Інцидент 5. Провадження щодо
третього нападу на Сергія
Стерненка зупинили.
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акції вбачає підтвердження її слів та спостерігає
за розвитком подій з точки зору мисленнєвого
продовження свого дослідження. До небезпеки та погроз, за її словами, люди, які займаються журналістськими розслідуваннями, повинні
завжди бути готові, тому Любов не сильно загострює увагу на своєму емоційному стані та
каже, що готова далі боротися за правду та писати нові матеріали, але залишати цю ситуацію
також не збирається. Вона довго готувала заяву
до правоохоронних органів щодо погроз. За її
словами, відчувати себе більш-менш захищено та вмотивовано їй також допомагає активне
громадянське суспільство та підтримка редакції
і професійної спільноти. Згодом, вже 26 серпня,
Любов подала скаргу в ДБР через неефективне
розслідування її справи.

Інцидент 6.2 Журналістка Любов
Величко повідомила про ймовірне
стеження
27 серпня журналістка зробила допис на
своїй сторінці у фейсбук, де повідомила про
ймовірне стеження за нею напередодні до її
будинку.
За її словами, людина у темному автомобілі їхала за її машиною, не дивлячись на спеціально обрані водійкою дивні маршрути та
маневри. Після приїзду до місця призначення
(дому, де живе Любов Величко), автомобіль також зупинився, а людина, яка там сиділа — почала світити ліхтарем на автівку журналістки.
Через деякий час переслідувачі від’їхали з місця
проживання Любові.
Любов Величко зазначила, що перевірила
номери автомобіля через МВС, але таких номерів не знайшла, на її думку це прямий знак
того, що це номери правоохоронців, які знаходяться на слідчо-оперативних діях. Саме тому
журналістка відправила запити — щоб дізнатись
чи є вона об’єктом слідчо-оперативних дій або
може проти неї використовуються незаконні
методи переслідування. Пов’язує останню версію вона з нещодавно опублікованою статтею,
яка містить інтерв’ю з куратором спецоперації
з перехоплення 33 осіб, причетних до резонансних терористичних актів.

14 липня вдень Ірина Федорів виявила біля
будинку, де вона мешкає, табличку, схожу на
меморіальну, про що вона одразу повідомила
на своїй сторінці у фейсбук. Табличка мала на
собі її фото на напис, на якому було зазначено
дату, коли вона ймовірно придбала квартиру, та
звинувачення у недоброчесності її діяльності в
русі «ЧЕСНО», через який вона начебто придбала квартиру. Майже одразу на офіційному
сайті руху з’явилась заява, в якій вони розцінюють цей інцидент як «чергову спробу залякування та погроз на адресу активістки, яка відстоює винесення в натуру межі національного
парку в Біличанському лісі та порятунок його
від забудови, а також адвокатує кампанію приєднання селища Коцюбинське до Києва». У цій
заяві цитується пряма мови Ірини, яка пов’язує
появу таблички з мирним зібранням «Коцюбинське-Київ» під парламентом. Вона каже про
те, що постійно стикається з дискридетаційними кампаніями з боку партійців «Нових облич»
та лідера цієї партії Володимира Карплюка саме
через свою активну діяльність в адвокуванні за
приєднання смт. Коцюбинського до Києва та
боротьбу за належний благоустрій селища. Також, як в дописах Ірини, так і в заяві від руху
«ЧЕСНО» зазначено, що вони подали заяву до
правоохоронних органів. В заяві також додають, що, на жаль, у попередніх справах щодо
перешкоджання діяльності Ірини та тиску на її
активістську діяльність справи ефективно не
розсілдуються, адже досі «нікого не було покарано».

У наступному дописі, де Ірина більш детально описує інцидент вона зазначає, що це не
перший раз, коли вона стикається із тиском на її
діяльність, або діяльність її друзів та колег. Але
також вона додає, що її позиція не зміниться,
а активно боротися за приєднання Коцюбинського до Києва вона продовжить незважаючи
на будь-які залякування.

Інцидент 8. Організатору та
деяким учасникам/-цям акції
на підтримку законопроєкту
2207-1д (поводження з відходами,
сортування сміття) поліція
перешкоджала шлях до мирного
зібрання.
15 липня об 11:00 біля ВРУ проходила акція «Не хочу жити на смітнику», яка була присвячена проблемі утилізації відходів в Україні та
адвокувала прийняття законопроєкту #2207-1д
про управління відходами. Група людей, разом з
організатором акції (який зазначений на сторінці
івенту у фейсбуці) Єгором Фірсовим, які вирішили прийти на акцію із мішками сміття в якості
перформансу, стикнулись із перешкоджанням
пересування з боку правоохоронних органів.
За словами одного з учасників акції, на підході до Верховної Ради групу з учасників/-ниць
із мішкам зі сміттям не пускали через кордон
представники Поліції особливого призначення:
сказали, що не можуть пропустити із сміттєвими
мішками. На відмову залишити мішки поза кордоном учасників/-ниць взяли у кільце. Як вже
видно із запису відео-трансляції, правоохоронці з підрозділу Поліції особливого призначення
на підході до ВРУ взяли в кільце учасників/-ниць
акції, які прийшли із мішками сміття. Поруч сто-
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Інцидент 7. Головній редакторці
руху «ЧЕСНО», Ірині Федорів,
встановили «меморіальну
табличку» на будинку, де вона
мешкає.
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яли працівники поліції діалогу, один з яких пояснював таку дію правоохоронців високою ймовірністю ескалації конфліктних ситуацій у місці
проведення акції, «як це сталось тільки що тут».
Останню частину фрази складно проінтерпретувати, адже у відкритих джерелах ми не знайшли інформацію про явно виражені конфлікти або
насильницькі дії на початку інциденту. Ймовірно
представник поліції діалогу пояснював взяття
частини акції у кільце необхідністю розведення
представників/-ниць різних акцій для уникнення сутичок. Варто зазначити, що такі дії можуть
вважатись непропорційними, адже не надають
учасникам/-цям акції можливість провести зібрання у запланованому місці або не надають
адекватну альтернативу, щоб бути почутими.
Задля повноцінної реалізації свободи мирних
зібрань, а саме проведення мирного зібрання у
запланованому місці за відсутності об’єктивних
причин заборони — рішення суду, організатор
акції вимагав хоча б провести учасників/-ниць
до ВРУ у кільці з представників поліції особливого призначення. З відео видно, що такі вимоги
були проігноровані.
Після цього один з учасників, Олексій
Новіков, прорвався через кордон, у той час як
його намагались зупинити представники правоохоронних органів, що можна побачити на
відео на сторінці у фейсбук Олексія. Протягом
кількох хвилин Олексій Новіков намагався пройти до площі під ВРУ, де проходить акція, разом
з мішком із сміттям в руках, у той час як працівники поліції різним чином йому перешкоджали. Між іншим, учасника акції тримали за руки,
тягли за куртку, намагались закрити прохід та
розірвали мішок із сміттям. Врешті-решт він
пройшов до місця акції, причому заявив, на питання журналістів, що у подачі заяви не вбачає
сенсу, адже вже мав досвід неефективного розслідування нападу на нього.
З уже згаданої відеотрансляції видно, що
після Олексія намагатись прорвати кордон почали декілька учасників зібрання. Кілька з них
змогли пройти крізь кільце поліції, але інші також стикнулись із супротивом — кільце поліції
ущільнилось. Через такі дії правоохоронців почались сутички між протестувальниками/-цями, які намагались пройти до місця проведення
акції, та поліцією. Деяким учасникам/-цям порвали мішки зі сміттям, двоє зазначили, що їх
сорочки порвали представники правоохоронних органів у ході сутичок. Один з учасників
зазначив, що акція згодом відбувалась майже
без реквізитів.

Інцидент 9. Підпал машини
соціолога, громадського та
політичного діяча Аскада
Ашурбекова.
Вночі 15 липня в місті Токмак запорізька область, машину Аскада Ашурбекова підпалили,
про що він сповістив на своїй сторінці у фейсбук.
Про це Аскад дізнався одразу через сигналізацію, після чого викликав пожежників і поліцію. За
його словами, за 7 хвилин пожежники та поліція
вже були на місці. Представники правоохоронних
органів взяли показання на місці та чергували з
ночі до 14-15.00 до приїзду експертів/-ок ДСНС,
які забрали машину до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Наступного ж дня, як повідомив Аскад на своїй
сторінці, завели кримінальну справу за статтею
«Підпал», до того ж його підтримала народна депутатка Юлія Яцик, яка наголосила на важливості
розслідування цієї справи у Верховній Раді перед
Генеральною прокуроркою.

Аскад Ашурбеков зазначає, що не може бути
на повністю впевнений у мотивах тих, хто могли
здійснити підпал, але каже, що побутових конфліктів не мав. Теоретично він пов’язує підпал із своїм
нереалізованим назначенням на посаду голови Токмацької районної державної адміністрації, говорячи про те, що його можуть вбачати лицем опозиції
вже сформованого політичного істеблішменту м.
Токмак напередодні міських виборів (так як нещодавно почали з’являтися публікації в ЗМІ, де Аскада називають кандидатом у мери). Іншою версією
у пошуку мотивації до підпалу, про яку говорить
Аскад, є його залученість у громадський рух про
призначення м. Токмака — центром окружного району. Громадський та політичний діяч наголошує,
що сам дуже чекає результатів розслідування, бо
незнання причини підпалу його вводить у тривожний стан, але поки він намагається абстрагуватись
він ситуації та продовжувати свою активну діяльність на міському рівні у місті Токмак.

була присвячена збереженню української мови
в освітньому процесі та адвокувала відхилення
законопроєкту 2362, який відстроковує обов’язковий перехід шкіл на українську до 2023 року.
Прибувши до анонсованого місця — під
Верховну Раду, організатори/-ки почали виносити зі своєї машини реквізит для акцій — довгі
дерев’яні палиці (дрова). Як видно із запису відеотрансляцій, представники правоохоронних органів відразу почали перешкоджати використанню дров, не даючи витягнути реквізит з машини.
З розмови між організаторкою та правоохоронцем чутно, що перешкоджання поліцейські
мотивували небезпечністю такого реквізиту.
Кілька хвилин тривала словесна сутичка, але поліцейські все одно не дали пронести реквізит до
місця проведення мирного зібрання, тому організатори/-ки вирішили проїхати в об’їзд. Майже
одразу, біля станції метро Арсенальна, машину
зупинили поліцейські, та, за словами однієї з
організаторів/-ок, зазначили, що транспортний
засіб має ознаки ДТП, а тому далі їхати не може.
Декілька представників правоохоронних органів зробили нещільний кордон навколо машини,
після близько 20 хвилин затримання транспорту
машину пропустили далі. Але на в’їзді до Верховної ради нова група правоохоронців намагалися загородити шлях машині, тому організатори/-ки та учасники/-ці акції вирішили пройти
повз кордон поліції та пронести реквізит у руках. На підході до ВРУ стався ще один конфлікт

21 липня Наталья Оніпко повідомила про
те, що сусід майбутнього центру для онкохворих
дітей вкотре намагається перешкоджати будівництву, а саме зрізав болгаркою замок на воротах,
та, тим самим, налякав охоронницю будівництва.
У 2018 році Благодійний фонд «Запорука» розпочав будівництво нового центру для
онкохворих дітей «Дача», який зможе приймати до 15 сімей одночасно.

Інцидент 12. Активісту Славі
Масонському підпалили автівку.
Вранці, 22 липня, Слава написав на своїй сторінці у фейсбук про те, що його автівку
підпалили. Як він зазначив у дописі, конфлікти
в нього були останнім часом тільки із Андрієм
Карпюком, власником магазину «STYLUS.ua».

Ще в квітні Слава заявив про те, що в магазині йому продали бракований товар, який він
не зміг повернути. Згодом він також знаходив
докази того, що товари в магазині «STYLUS.ua»
є неофіційними та не новими, а продають їх без
фіскальних чеків. Також Слава Масонський написав заяву до правоохоронних органів з метою
викриття злочинних дій власника магазину, який
продає неофіційний б/у товар під видом нового
та офіційного. 9 червня на своїй сторінці у фейсбук він повідомив, що Андрій Карпюк подав на
Славу до суду, що Слава сприймає як правовий
тиск. Але активіст не збирається «піддаватись»
та забирати заяву, навпаки 10 червня він ство-
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Інцидент 10. Організаторам/-кам між учасниками/-цям та правоохоронцями,
акції проти законопроєкту 2362 який перейшов у форму сутички та штовханини, поліція, зокрема, використовувала кийки та
(про внесення деяких змін у
сльозогінний газ. Урешті-решт реквізит пронесли до місця проведення мирного зібрання.
закон «про українську мову
як державну») правоохоронці
Інцидент 11. Голова благодійного
перешкоджали шлях до місця
фонду повідомила про тиск
проведення мирного зібрання
на будівництво центру для
17 липня о 9:30 біля ВРУ проходила акція
«Руки геть від мови! День другий. Ватра». Акція онкохворих дітей.
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рив групу на фейсбук «СТОП STYLUS.ua» та
зазначив, що наразі готує колективну заяву, бо
отримує листи від інших обманутих покупців. В
групі він також пише про те, що однією з головних його вимог є притягнення Андрія Карпюка
до кримінальної відповідальності та припинення
діяльності магазина «STYLUS.ua».
За словами Слави Масонського, справу
про підпал першопочатково відкрили через відеозапис на камерах спостереження де видно,
як двоє невідомих щось кидають у сторону автівки після чого вона загоряється. Але нещодавно, 28 липня, Слава зазначив, що кримінальне
провадження заморозили та звинуватив у цьому
правоохоронців, які ймовірно можуть бути причетні до злочинів, проти яких адвокував Слава.
Як Слава нам повідомив, висновок про замороження справи він зробив через відсутність будьякої комунікації зі сторони слідства, йому не повідомили чи назначений слідчий по його справі,
як можна отримати витяг з ЄРДР та не відповідали на його повідомлення кілька днів.
Взагалі, Слава Масонський народився та
проживав у Севастополі, в 2014 році активно
виступав за Україну через що і покинув регіон, переїхавши до Києва. Він зазначає, що саме
у той період його активістської діяльності він
боявся переслідувань, та зазначив що йому
повинні були спалити авто, як двом його приятелям, але він його сховав. Вже після переїзду
до столиці працював помічником депутата, але
розчарувався у ефективності роботи в державних органах. Тому потім займався низовим активізмом: захищав права кримчан, переселенців, писав про корупцію в Києві в сфері ЖКГ,
про корупцію окремих людей з поліції.

Інцидент 13. Антикорупційному
активісту Віталію Шабуніну
підпалили дім.
Вночі, 23 липня, Віталій Шабунін повідомив про підпал свого дому, в якому на той час
знаходились його батьки. На щастя, ніхто не
постраждав. Він також зазначив, що «рівно два
тижні тому газова служба перевірила лічильник
і всі з’єднання» — ніяких проблем виявлено не
було. Цей інцидент він асоціює зі своєю громадською діяльністю та додає, що має тільки більше
мотивації працювати в антикорупційній сфері.
Віталій — голова правління ГО «Центр
протидії корупції». Їх основна діяльність — це
просування антикорупційного законодавства та

антикорупційних органів в Україні — Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП),
Агентства з розшуку та менеджменту активів, а
також Вищого антикорупційного суду.
Це не перший раз, коли Віталій зазнає
тиску через свою громадську діяльність. Як зазначено у спільній заяві правозахисних організацій щодо переслідування антикорупційного
активіста Віталія Шабуніна:
«Протягом останніх років Віталій Шабунін
та інші представники «Центру протидії корупції» піддаються систематичному переслідуванню, включаючи фізичні напади, сфабриковані
кримінальні справи та замовні дискредитаційні
кампанії. Так, 22 березня 2016 року Печерський
райсуд Києва надав слідчим Генпрокуратури
доступ із правом вилучення речей і документів
«Центру протидії корупції», зокрема тих, які становлять банківську таємницю. Слідчі ГПУ розслідували начебто розкрадання виділених урядом США і європейськими партнерами коштів
на реформування прокуратури. У вересні 2016
року Віталій Шабунін повідомив про стеження
за собою, а також про появу в інтернеті фотографій його недобудованого будинку та даних
про рух коштів на рахунку ГО «Центр протидії
корупції». Активіст звертався до правоохоронців із заявою про незаконне стеження і злив інформації, однак отримав відписку. 9 квітня 2017
року під будинком Віталія Шабуніна пройшов
пікет, метою якого був тиск та активіста і його
дискредитація. До організації пікету була причетна Служба безпеки України. 11 травня 2017
року співробітниця Центру протидії корупції
Олександра Устінова заявила, що за нею та за її
будинком стежать особи, які на замовлення СБУ
знімають про неї фільм з метою дискредитації.
7 червня 2017 року Віталія Шабуніна викликали повісткою до військкомату, хоча з 2000 року
активіст визнаний непридатним до військової
служби за станом здоров’я. Біля військкомату
на нього напали з газовим балончиком. 9 червня

поліції, було відкрито кримінальне провадження за статтею «хуліганство» та ініційовано операцію за затриманням нападників «Перехоплення». 29 липня Дем’ян повідомив на своїй
сторінці про заплановане на 30 липня судове
засідання по обранню запобіжного заходу підозрюваному у нападі — Віктору Салію. 30 липня він зазначив, що підозрюваний отримав запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання
під вартою без права внесення застави.

Інцидент 15. Журналіст програми
«Схеми: корупція в деталях»
Михайло Ткач виявив вдома ознаки
прослуховуючого пристрою.
8 серпня журналіст програми «Схеми: корупція в деталях» Михайло Ткач виявив вдома
ознаки прослуховуючого пристрою.

Інцидент 14. Авто, в якому їхав
активіст Дем’ян Ганул, обстріляли.
28 липня Дем’ян Ганул повідомив на своїй
сторінці у фейсбук, що на нього було скоєно
замах, а саме обстріл автівки, в якій він їхав разом із іншими активістами.
Першопочатково вони їхали з Одеси у м.
Южне з метою перевірки законності пункту
прокату плавзасобів, який ймовірно не мав офіційного дозволу. Дем’ян зазначає, що вони приїхали туди на прохання місцевої влади, адже
нещодавно у приморському м. Затока через
незаконні точки прокату плавзасобів загинула
людина. До того ж в них був припис на демонтування цієї точки від міського голови, присутніми також були поліція та місцева служба
архітекторів. Але демонтаж не відбувся, тому
активісти поїхати назад. Якраз під час дороги
до Одеси стався безпосередньо сам інцидент.
За офіційним коментарем національної

На своїй сторінці у Фейсбуці Михайло зазначив: «Протягом кількох тижнів я декілька разів
отримував попередження про те, що моя журналістська діяльність дратує високопосадовців і по
мені почали активно працювати. Від одного джерела була інформація про те, що планують «сверлитись». Сьогодні зрозумів, що це означає».
Колега Михайла Наталія Седлецька зазначила, що «отвір» виявили довжиною щонайменше 60 см, а Михайло живе на останньому
поверсі. Над квартирою — спільне горище, до
якого є доступ з різних під’їздів.

Моніторинговий звіт щодо переслідування активістів/-ок, правозахисників/-ць та журналістів/-ок в Україні (липень-вересень 2020)

2017 року слідче управління фіскальної служби
Києва за заявою народного депутата Павла Пинзеника порушило кримінальне провадження
проти керівників ГО «Центр протидії корупції»
через начебто несплату організацією податків.
Ще одна кримінальна справа була порушена проти самого Віталія Шабуніна — за наслідками інциденту, який стався 8 червня біля військкомату, в рамках якої активісту оголосили підозру
у «нанесенні тілесних ушкоджень журналісту
Філімоненку під час виконання ним законної професійної діяльності». Пізніше Бориспільська районна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти члена правління Центру протидії
корупції, Олександри Устінової, за звинуваченням у перешкоджанні журналістській діяльності.
17 липня 2018 року в Києві біля будівлі
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
було скоєно напад на Віталія Шабуніна. Учасники контракції — група молодих людей в камуфляжній формі — облили зеленкою і закидали
тортами Віталія Шабуніна, який був організатором мітингу антикорупційних активістів.
Паралельно із цими нападами та постійними кримінальними справами, у деяких ЗМІ,
які систематично нехтують журналістськими
стандартами, та соціальних мережах протягом
останніх років ведеться брудна дискредитаційна кампанія проти Центру протидії корупції і
Віталія Шабуніна, мета якої — зруйнувати довіру до антикорупційних активістів.»
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Також журналістка наголосила, що правоохоронці, які приїхали на виклик, провели зовнішній огляд приміщення, піднялись на горище,
взяли зразки з будівельних матеріалів, прийняли
заяву та поїхали. Більше поліцейські нічого не
робили, в той час, як журналісти/-ки просили
забезпечити охорону приміщення (горища), в
яке можна легко потрапити і знищити речові докази. Натомість, журналістам/-кам сказали, щоб
далі вже звертались у райвідділок, і там запитували чи було розпочато кримінальне провадження,
чи призначили слідчого у справі, тощо. Після загального огляду приміщень поліцейські скотчем
наклеїли папір зі словами «опечатано» на виходи
на горище з різних під’їздів будинку — і поїхали.
Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про порушення недоторканності приватного життя.
Пізніше, 11 серпня, адвокат Ткача Анатолій
Попов подав скаргу на бездіяльність слідчих Національної поліції України до Київської міської
прокуратури №10.
«Вже протягом чотирьох днів з 8 серпня,
коли Михайло Ткач виявив ознаки встановлення
пристрою для прослуховування — отвір у стелі
квартири — призначені слідчі так і не вжили заходів для перевірки помешкання спеціальною технікою для виявлення такого обладнання. Попри те,
що журналіст «Схем» під час проведення огляду
помешкання неодноразово звертав увагу слідчого у справі на необхідність такої перевірки», — зазначає адвокат Попов у коментарі Радіо Свобода.
За словами адвоката, слідчий — начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у місті Києві, старший
лейтенант поліції Сергій Хоморецький обіцяв,
що спецогляд проведуть ввечері 8 серпня. Згодом перевірку перенесли на наступний день,
втім 9 серпня слідчий у справі повідомив, що у
структурі Міністерства внутрішніх справ немає
потрібного обладнання, тому «вирішується питання про залучення Служби безпеки України».
10 серпня слідчий перестав виходити на
зв’язок, повідомив адвокат Михайла Ткача.
У поліції зазначили, що провели огляд місця події та опитали заявника — і що під час перевірки у квартирі виявили пошкодження на стелі.
Спершу правоохоронці заявили, що після
проведеного огляду у квартирі і на даху «жодних технічних засобів там не виявили». Згодом
у Нацполіції повідомили, що запланували проведення повторного огляду і судових експертиз, «аби з’ясувати, чи був там встановлений
будь-який прослуховувальний пристрій».

Інцидент 16. Журналістам
програми «Схеми: корупція
в деталях» спалили автівку.
Уночі, 17 серпня, невідомі підпалили авто
програми журналістських розслідувань «Схеми».
«Вчора вночі я сів на літак, а коли приземлився, дізнався, що авто, на якому ми знімали наші
матеріали протягом чотирьох років, спалили під
будинком у члена нашої знімальної групи, водія
Бориса Мазура. І День народження Суркіса знімали на цьому авто, про переїзд президента Зеленського на державну дачу, і про «зе-кортеж», і про
Оман. Я в цьому авто часто перебував більше ніж
в редакції чи вдома. Колеги шуткували що крісло
в редакції мені не потрібно — моє крісло в машині. Останній матеріал, над яким ми працювали з
важливим членом знімальної групи водієм Борисом Мазуром на кіа черато — це «Королі доріг».
Його вже подивились майже 700 тисяч глядачів на
ютубі. Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово наголошував, що за нашим авто і нами
вели спостереження співробітники охорони президента УДО», — зазначив журналіст програми
«Схеми» Михайло Ткач у своєму Фейсбуці.

Інцидент 17. Активістка
та співзасновниця фонду
«ВостокСОС» заявила про
цькування та дискредитаційні
кампанії в ЗМІ «ЛНР».
25 серпня на своїй сторінці у фейсбук активістка Олександра Дворецька заявила про інтенсифікацію дискредитаційних кампаній та образ з
боку медіа «ЛНР». Вона зазначила, що далеко не
перший раз бачить медіаматеріали з окупованих
територій та РФ, де вона зображується в образі
«пропагандистки» та її діяльність висвітлюють через культивацію образу «соросят»/«грантоєдов».
За її словами, особисту небезпеку чи суттєві перепони щодо своєї діяльності вона не бачить у таких дискредитаційних кампаніях, але
наголошує на загальній небезпеці використання
наратива «грантожерства» та «соросят» в контексті будь-якої суспільно-важливої діяльності
громадянського суспільства України. Такий наратив може знецінити роботу сотень ініціатив та
громадських організацій та створити платформу
для нівелювання інституту громадського контролю та продуктивної критики з боку громадського
сектору в сторону політичних лідерів та їх рішень.

31.08.2020 біля приміщення Приморського районного суду міста Одеси, приблизно о 12:50 двоє осіб намагались облити Сергія
Стерненка невідомою рідиною з чорної пляшки. Одразу після невдалого замаху на вчинення
злочину ці двоє втекли в невідомому напрямку.
Їх не було затримано. Про це повідомила юридична компанія «Міллер».
На місці злочину була присутня також
третя особа, яка знімала все на відео і не намагалась втекти. Особу було затримано та доставлено до відділу поліції для надання пояснень з приводу інциденту.
Особи нападників встановлено. Ними
виявились Байда Данило та Чумаков Віталій.
На відео їх спробу вчинити злочин фіксував
Артем Тренін. Останній притягається до відповідальності за напад на журналіста Романа
Варшанідзе. Тоді його дії було кваліфіковано
за ч. 2 ст. 345-1 КК України (умисне заподіяння
журналісту, його близьким родичам чи членам
сім’ї побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням цим
журналістом законної професійної діяльності).
Справа слухається в Овідопольскому районному суді Одеської області.
Сьогодні адвокатами подано заяву про
злочин, за фактом закінченого замаху на вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство,
тобто грубе порушення громадського порядку
з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинене групою осіб).
Після суду у справі Сергія, декілька осіб,
які приходили його підтримати, заявили, що
їх переслідували невідомі особи. Видання
«ZMINA» зазначає, що в Одесі двоє невідомих
напали на активіста Олександра Романюка,
який приїхав на суд у справі Сергія Стерненка,
коли він ішов після засідання на вокзал, щоб повертатися додому. «Я розмовляв по телефону і
почув, як хтось біжить позаду, не встиг розвернутися, як мене вдарили в спину, і один з нападників сказав щось на зразок: «Что, нравится
на суды к Стерненко ходить?»

Кейс: Напади та тиск
на ЛГБТКІ-активістів/-ок
в Харкові
Інцидент 19.1 Допис в телеграмканалі організації «Традиція
і порядок», який можна
інтерпретувати як погрози.
2 серпня в телеграм-каналі та інстаграмі
організації «Традиція і порядок» з’явився допис, який мав назву «У Харкові анонсували новий ЛГБТ-прайд. Мирно все не закінчиться?».
Текст допису апелював до того, що (за словами представництва організації) минулого року
вони планували мирну контр-демонстрацію, як
відповідь на ХарківПрайд-2019, а поліція застосувала до них непропорційну силу, буцімто через упередженість щодо позиції «проти ЛГБТ».
Як висновок, в дописі останнім був зазначений
доволі абстрактний за змістом абзац, який можна було проінтерпретувати як заклик до пошуку
альтернатив мирному протесту, тобто, ймовірних насильницьких дій направлених на учасників/-ць ЛГБТКІ-ком’юніті в Харкові:
«І після цих подій в усіх порядних консерваторів не можуть не з’явитися підозрілі думки:
«Якщо мирний протест неможливий, якщо вільно висловити свою думку нам не дають, може
варто спробувати інші шляхи?»»
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Інцидент 18. Суд у справі
Стерненка
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Інциденти 19.2-19.4. Три напади
поспіль на ком’юніті-центр для
представників/-ниць ЛГБТКІспільноти в Харкові.
Як
заявила
співорганізаторка
ХарківПрайду, Анна Шаригіна на пресбрифінгу, за тиждень на ком’юніті-центр для
ЛГБТКІ -представників/-ниць ПрайдХаб було
здійснено три напади. Усі вони стались вночі і
мали ознаки вандалізму.
1 вересня стався перший напад, під час
якого невідомі закидали яйцями вхід центру,
та написали на стінах «содом». Другий напад
стався 5 вересня, після відкриття ХарківПрайду,
тоді ком’юніті-центр був також обкиданий
яйцями та на стінах з’явився напис, який можна
проінтерпретувати як погрозу: «це початок», а
двері приміщення були облиті сечею. 7 вересня
стався третій напад на ПрайдХаб — вночі в
приміщенні розбили вікна.
Організатори/-ки
ХарківПрайду
пов’язують два останні напади з першими
днями ХарківПрайду та заходами з міських
інтервенцій в його рамках. Перший же напад
1 вересня, за словами Анни, може бути
пов’язаний з подіями на ОдесаПрайд. На їх
думку, основною мотивацією нападників була
спроба залякати активне ЛГБТКІ-ком’юніті
Харкова та завадити проведенню наступних
заходів в рамках ХарківПрайд-2020. Також,
на прес-брифінгу 9 вересня, Анна Шаригіна
сказала, що стурбована не тільки наявністю
мотивів ненависті до ЛГБТКІ-спільноти, але і,
взагалі, високим рівнем небезпеки будь-яких
громадських активістів/-ок в Україні.
Співорганізаторка
ХарківПрайду
зазначила, що поліція пообіцяла посилити
патрулювання в районі, де знаходиться
ПрайдХаб. Водночас, на прес-брифінгу також
згадувалось питання ефективності роботи поліції
та слідства. Спікерка зазначила, що досвід не є
ідеальним, адже справи частіше за все закривали
за відсутністю складу злочину. Наразі невідомо
за якими саме статтями поліція відкрила справи
та на яких стадіях знаходяться заяви.

Інцидент 20.1. Напади
на учасників/-ниць мирного
зібрання в рамках завершення
прайд-тижня в Одесі.

більшість має легкі тілесні ушкодження, 4
людини мають опіки шкіри І ступеню, та 2 людини
отримали тілесні ушкодження середньої
тяжкості від ударів палицями та камнями по
голові.
Учасники/-ці
ОдесаПрайду-2020
загалом подали 7 заяв у поліцію. За словами
Ганни, заяв так мало, бо не всі постраждалі
готові залишати свої персональні дані через
страх зливу інформації противникам акції та
невпевненість у ефективності роботи поліції.

30 серпня сталося мирне зібрання на
підтримку видимості ЛГБТКІ-ком’юніті в Одесі,
в форматі ланцюга солідарності. Фактично
учасникам/-цям не дали провести мирне
зібрання у вибраному місці та бажаному форматі
через сам факт наявності та загрози з боку
контр-зібрання, яке складалось з учасників/-ць
організації «Традиція і порядок»,представників/ниць одеської релігійної громади та інших
військових і патріотичних угруповань.
Варто додати: напередодні мирного зібрання
в рамках завершення прайд-тижня в Одесі стався
напад на підлітків, який можна пов’язати з початком
прайд-тижня. Хоча сам інцидент не є випадком
нападу на активістів, він показує наявність агресії
щодо активізму на тематику видимості ЛГБТКІспільноти не тільки направлену на активістів/ок, але і на людей, які можуть асоціюватися з
приналежністю до цієї спільноти.

За даними звіту групи громадського
спостереження
ОЗОН
та
трансляції
представника
Informer.od.ua
напад
на
учасників/-ць стався одразу на початку
акції, поряд не було достатньої кількості
представників/-ниць правоохоронних органів,
а зупинити напад змогли військовослужбовці
тільки через 30 секунд з моменту його
початку. Після розмежування демонстрантів/ок та контр-демонстрантів/-ок, зі сторони
противників акції в сторону Прайду та ланцюгу
поліції неодноразово летіли яйця, декілька
раз контр-демонстранти використовували
сльозогінний газ, через який деяким
поліцейським надавали медичну допомогу на
місці проведення акції.
За словами голови організаційного
комітету ОдесаПрайд-2020 Ганни Леонової,
усього після нападу постраждали 16 людей,

Інцидент 20.2 Двері ком’юнітіцентру для ЛГБТКІ-спільноти
КвірХоум обклеїли наліпками
з вмістом за традиційні цінності
та проти спільноти.

Моніторинговий звіт щодо переслідування активістів/-ок, правозахисників/-ць та журналістів/-ок в Україні (липень-вересень 2020)

Кейс: Напади та тиск
на ЛГБТКІ активістів/-ок
в Одесі

12 вересня, у неробочий час, кілька людей
зайшли на приватну територію та обклеїли
агітаційними наліпками організації «Традиція і
Порядок» двері ком’юніті-центру для ЛГБТКІ
у Одесі. Про це повідомила організація «Гей
альянс Україна» на своїй сторінці у інстаграм.
Вони написали заяви у поліцію та називають
цей акт псуванням майна.
За словами самої організації: «ВГО «Гейальянс Україна» пов’язує вандалізм і псування
фасаду будівлі зі власною правозахисною
діяльністю і вимагає від Національної поліції
України вжити відповідних запобіжних заходів».
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Опис інцидентів щодо нападів та переслідувань правозахисників/-ць, активістів/-ок та журналістів/-ок за їх дії на захист суспільних інтересів в Україні за липень-вересень 2020
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Інцидент 20.3. Перешкоджання
заходам в ком’юніті-центрі для
ЛГБТКІ КвірХоум в Одесі.
ЛГБТКІ-активістка Ганна Леонова написала
на своїй сторінці у фейсбук, що 19 вересня на їх
просвітницький захід у КвірХоум прийшли вороже
налаштовані підлітки, більша частина з яких
представляли органзацію «Традиція і порядок».
Вони намагались пройти на захід. Зрозумівши,
що їх не пускають, почали блокувати вхід, та
поодиноко вигукували ксенофобні фрази. До
того ж на фото видно, що вони проводили певні
маніпуляції з замком на дверях у ком’юніті-центр,
та знову обклеїли будівлю агітаційними плакатами
організації «Традиція і порядок». Після словесного
конфлікту, представники/-ці КвірХоум подзвонили
в поліцію, а противники ЛГБТКІ-спільноти
розвернули банер та заявили, що проводять на
місці перед входом у ком’юніті-центр мирне
зібрання, після чого покинули локацію.

Інцидент 21. Активіста побили
під час стріму, який він знімав
зустрівши на вулиці селищного
голову
8 вересня, вдень, громадський активіст
Антон Кудінов, який проживає в Гостомелі,
як повідомляють місцеві соцмережі та сам
активіст, зустрів на вулиці чинного голову
селища Юрія Прилипка та почав вести стрім у
фейсбуці, паралельно запитуючи голову про
результати його діяльності на посаді. Одразу ж
після початку трансляції охоронець Прилипка
почав відштовхувати Антона, після чого кілька
людей вибігло з торгівельного центру, побили
та забрали телефон у активіста, видалили
трансляцію та ще кілька постів на фейсбуці
і відпустили його. Трішки пізніше телефон
непомітно повернули до магазину вже без
файлів, які б могли підтвердити факт нападу.

Моніторинговий звіт щодо переслідування активістів/-ок, правозахисників/-ць та журналістів/-ок в Україні (липень-вересень 2020)

У
матеріалі
УГСПЛ
наведений
детальний опис подій: «З супермаркету
вибіг Скуратівський та кинувся на мене з
кулаками. Це дивилися не менше 70 людей.
Вони (нападники — ред.) вирвали у мене з рук
телефон та побігли до своєї машини. А мене
почав тягати брат Скуратівського. Сказав,
я тебе зараз прикопаю, та порвав на мені
футболку». Після інциденту, 11 вересня, від
свого знайомого Антон дізнався, що один з
нападників — родич мера Гостомеля, показав
матеріали, які були раніше на телефоні
активіста — тим самим дав зрозуміти, що
переніс під час викрадення персональні дані.
Антон зазначає, що заяву написав,
розслідування справи рухається, але дуже
неохоче і не так ефективно, як хотілося б.
Активіст розповів, що така ситуація занадто
вимотує і відволікає від звичних справ, адже
задля забезпечення руху справи потрібно
постійно «шпиняти поліцію». Наразі нікому
підозру не вручили, Антон каже, що ледве
домігся допиту свідків, в цьому йому
допомогли клопотання правозахисників/ниць із УГСПЛ, його власні скарги та активна
підтримка представників/-ниць громади та
громадянського суспільства.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ
РОЗСЛІДУВАНЬ ОРГАНАМИ ПРАВОПОРЯДКУ
Важливим елементом превенції нападів
на активістів/-ок, безумовно, є проведення
швидкого та ефективного розслідування по
тим нападам, які відбувались раніше. Якщо зловмисник/-ця бачить, що його зухвалі та протизаконні дії не були належним чином зафіксовані та розслідуванні — у нього/неї з’являється
зневага до органів правопорядку та мотивація
продовжувати свій злочинний шлях.
Для вивчення питання ефективності проведення розслідувань варто орієнтуватись не
тільки на слідчі дії, які органи правопорядку
здійснюють для з’ясування замовників, виконавців та фактичних обставин нападів на активістів, але й на те, яким чином здійснювалась
превенція можливих нападів. Чи було дотримано процедури реєстрації повідомлення про
злочин, чи роз’яснювались потерпілому його
права, яким чином відбувалось інформування
громадськості про хід розслідування в особливо резонансних випадках.
Слідство по нападам на активістів/-ок переважно проводиться силами Національної поліції. Тому саме на них спершу і була спрямована наша увага. Шляхом надсилання запитів
на доступ до публічної інформації та враховуючи значний суспільний інтерес до розслідувань по справам, які відкрили після нападів на
активістів/-ок, ми попросили надати інформацію щодо заходів, які були вжиті поліцією,
щоб запобігти цим правопорушенням. Також
поцікавились інформацією, щодо структурного підрозділу, який відповідав за впровадження
цих превентивно-попереджувальних заходів.
Попросили надати інформацію про те, коли і
хто реєстрував заяви потерпілого та коли проводився допит потерпілого.
Після узагальнення результатів отриманих відповідей від Національної поліції прослідковується декілька тенденцій.

1.

Превентивні заходи для попередження
нападів на активістів/-ок поліцією не
вживаються. Більш того, у справі про погрози
головній редакторці руху «ЧЕСНО», Ірині Федорів, поліція 14 серпня 2020 року зареєструвала повідомлення, але ознак кримінального
правопорушення слідчі в цьому не побачили,
тому вносити дані до єдиного реєстру досудових розслідувань (далі — ЄРДР) — відмовились.
Враховуючи, що це не перша погроза Ірині, на-

певно, поліція Київської області нічого не робитиме, допоки не станеться фактичного нападу.

2.

Процесуальні терміни по реєстрації
повідомлень про злочини в ЄРДР переважно дотримуються.
У справі про підпал авто запорізького громадського та політичного діяча Аскада
Ашурбекова, яке сталось 15 липня 2020 року,
в той же день було зареєстровано кримінальне провадження та почалось розслідування за
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України (умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу).
Аналогічна ситуація спостерігається і у
справі про підпал антикорупційному активісту
Віталію Шабуніну. 23 липня 2020 року будинок
Віталія підпалили — в той же день, слідчим відділом Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області було зареєстроване кримінальне
провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України
(умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу). Наразі розслідуванням справи займається
слідче управління ГУНП в Київській області.
У справі про напад на голову ГО «Спільна Мета» Володимира Савченко, який стався 9
липня 2020 року, того ж дня було зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого
ч.2 ст.350 КК України (Погроза або насильство
щодо службової особи чи громадянина, який
виконує громадський обов’язок) та почались
активні слідчі дії.

3.

Резонансність справи суттєво впливає на швидкість її розслідування.
Так у справі Володимира Савченко, на
нашу думку, правильно було обрано кваліфікацію, швидко встановлено особу нападника,
проведено необхідні слідчі дії і вже за 11 днів
справу було передано до Приморського районного суду м. Одеси для розгляду по суті.
Відповідно до інформації, розміщеної в Єдиному державному реєстрі судових рішень, розгляд по суті справи розпочався 31 липня 2020
року. Запобіжний захід підозрюваному з тримання під вартою змінили на цілодобовий домашній арешт з забороною залишати житло.
Судові засідання — продовжуються.
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ВИСНОВКИ
Правозахисники/-ці продовжують фіксувати випадки протиправних діянь щодо активістів/-ок та журналістів/-ок за їх діяльність
в сфері захисту суспільних інтересів. Такі інциденти здійснювались у вигляді пошкодження майна (9), погроз (5), фізичного нападу (4),
цькування в інтернеті (3) та дискредитаційних
кампаній (2), де деякі інциденти мали в собі
кілька з вказаних характеристик одночасно.
За звітний період відбулось 3 підпали автівок,
1 підпал будинку. Фіксувались випадки тиску
на громадянське суспільство з боку поліції та
інших органів правопорядку, наприклад, перешкоджання проведенню мирних зібрань (3).
Окремої уваги заслуговує систематичний тиск
на журналістів-розслідувачів/-ок програми
«Схеми: корупція в деталях» — спочатку Михайло Ткач виявив у себе вдома ознаки прослуховуючого пристрою, а за декілька днів спалили машину редакції. До найбільш небезпечних

в Україні можна віднести: антикорупційну діяльність (щодо незаконних забудов, щодо викриття локальних політичних та бізнесових
схем тощо), ЛГБТКІ-активізм, критика державного апарату та політичної діяльності різних
особистостей чи організацій.
Проблема нападів на активістів/-ок є
системною проблемою і потребує максимальної реакції всіх гілок влади, суспільства та міжнародної спільноти. Але особливо на це мають
звернути увагу насамперед органи правопорядку: Офіс генерального прокурора, Національна поліція, Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, на які в залежності
від підслідності покладається обов’язок проведення повного, своєчасного та всебічного розслідування цих злочинів. Мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності не тільки
виконавці, але й замовники/-ці цих злочинів.
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ДОДАТОК 1
Методологія моніторингу нападів на представників/-ць
громадянського суспільства
Залишається вкрай важливим безпосереднє відслідковування нападів на активістів/-ок задля виявлення нових системних
проблем та надання розголосу та підтримки
потерпілим активістам/-кам.
Ми відслідковуємо переслідування активістів/-ток, які піддаються правовому тиску
(кримінальному чи адміністративному), а також
зазнають позаправових дій.
Умовно ми розділяємо тиск на три групи:
►►не пов’язаний із використання насилля з
боку державних органів;
►►шляхом застосування насилля з боку державних органів;
►►змішаний (насилля з боку третіх сторін та
подальша бездіяльність з боку правоохоронних органів у розслідуванні справи).
Під поняттям «правовий тиск» ми розуміємо випадки:
a. коли кримінальні та адміністративні дії
було застосовано за правомірні дії на захист суспільних інтересів без зв’язку з
будь-яким правопорушенням;
b. коли кримінальні та адміністративні дії є
явно непропорційними щодо правопорушення, в якому особу було визнано винною або щодо якого особа підозрюється;
c. коли кримінальні та адміністративні дії
було застосовано до особи на вибірковій,
в порівнянні з іншими особами, основі;
d. коли кримінальні та адміністративні дії є
результатом очевидно несправедливого
впливу на активістів/-ок, що, як видається, пов’язане з діями на захист суспільних
інтересів.
Під поняттям «позаправових дій » ми розуміємо: випадки побиття, нападу, примусового зникнення, стеження, погрози, залякування,
пошкодження рухомого чи нерухомого майна,
незаконне проникнення в помешкання та інші
дії з метою заподіяння фізичної або психологічної шкоди.
Ми усвідомлюємо, що переслідування
можуть здійснювати як державні, так і недержавні суб’єкти, а також невстановлені особи.
Ми беремо за основу Керівні принципи ОБСЄ,
таким чином, під поняттям «правозахисник» ми

розуміємо «Особу, яка діє на захист суспільних інтересів, незалежно від роду діяльності,
віку або іншого статусу або від того, чи діяльність проводиться індивідуально або спільно з
іншими, у складі неформальної групи або недержавної організації (НДО), в якості волонтера або на професійній основі. Адвокати, профспілкові активісти, співробітники національних
правозахисних інститутів (НПІ), журналісти,
медичні працівники, державні службовці, студенти та інші особи можуть бути правозахисниками». Переслідування можуть стосуватись
як власне активістів/-ок, так і бути направлені
на їх близьких, родичів та знайомих.
Ми залишаємо за собою право не включати до наших моніторингових звітів осіб, щодо
яких є вагомі підстави вважати, що ці особи застосовували насильство проти особистості,
або з достовірних джерел відомо, що ці особи
закликали до насильства за ознакою раси, релігії, етнічної приналежності, сексуальної орієнтації та інше. Водночас, ми не вважаємо безпідставне переслідування таких осіб правомірним
чи законним та жодним чином не схвалюємо
подібні дії.
Ми відстежуємо випадки переслідувань,
шляхом контактування з постраждалими, проведення збору і аналізу всієї відповідної інформації. Ми збираємо первинну інформацію щодо
переслідувань та здійснюємо перехресну перевірку інформації з максимально широкого
кола джерел, таких як свідчення жертв і свідків
інцидентів, їх адвокатів/-ок та/або законних
представників/-ниць, отримуємо інформацію
від центральних та регіональних органів влади,
місцевих громад, представників/-ниць меншин
та вразливих груп.
До того ж, ми здійснюємо опитування
кожного постраждалого для систематизації та
узагальнення інформації щодо змін у ефективності, самопочуття та мотивації представників
громадського сектору.
Під час збору, обробки та перевірки інформації ми також використовуємо вторинні
джерела, такі як повідомлення у засобах масової інформації, дані, зібрані третіми особами, та
інформацію з соціальних мереж.
Проте, ми прагнемо, щоб у більшості випадків наш моніторинг базувався на первинних
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повідомленнях безпосередніх жертв і (або)
свідків інцидентів, їх родичів, адвокатів/-ок та/
або законних представників/-ниць. У випаку,
коли встановити контакт із жертвами та свідками інциденту не вдалось, ми покладаємось на
інформацію, зібрану через надійні зв’язки, з якомога ширшого кола джерел, котрі оцінюються на
предмет авторитетності та достовірності.
Ми усвідомлюємо, що перелік справ,
представлений у моніторинговому звіті, не є
вичерпним. Ми аналізуємо лише найбільш критичні справи, які дають можливість зробити
висновок щодо загальної ситуації з безпекою
правозахисників/-ниць в Україні. Окрім того, у
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звіті фігурують тільки ті люди і інциденти, щодо
яких нам вдалося зібрати і проаналізувати достатньо матеріалів для аргументованого висновку про незаконний характер переслідувань
щодо них, який не пов’язаний з побутовим насильством.
При підготовці цієї методології, ми послуговувалися методологією Правозахисного центру «Меморіал» та методологією, що
використовується під час підготовки Доповідей щодо ситуації з правами людини в Україні
Управління Верховного комісара Організації
Об’єднаних Націй з прав людини.

ДОДАТОК 2
Методологія визначення ефективності
роботи органів правопорядку
під час розслідування нападів на активістів/-ок
Джерела розробленої
методології:
Конституція України в положеннях 27
статті «Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави — захищати
життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і
здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань.»
29 статті «Кожна людина має право на
свободу та особисту недоторканність. Ніхто
не може бути заарештований або триматися
під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку,
встановлених законом…»
34 статті «Кожному гарантується право
на свободу думки і слова, на вільне вираження
своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати,
використовувати і поширювати інформацію усно,
письмово або в інший спосіб — на свій вибір…»
Кримінальний процесуальний кодекс
України в частинах
11 статті «Повага до людської гідності»
12 статті «Забезпечення права на свободу
та особисту недоторканність»
25 статті «Публічність»
28 статті «Розумні строки»
Інших статей пов’язаних з заходами забезпечення кримінального провадження.
Рішення Конституційного Суду України в
частинах тлумачення норм Конституції України та
Кримінального процесуального кодексу України
Закон України «Про доступ до публічної
інформації» в частинах:
1 статті «Публічна інформація»
3 статті «Гарантії забезпечення права на
доступ до публічної інформації»
4 статті «Принципи забезпечення доступу до публічної інформації»
Рішення Європейського суду з прав людини при розгляді порушення Конвенції про захист

прав людини і основоположних свобод:
13 статті «Право на ефективний засіб
юридичного захисту»
2 статті «Право на життя»
3 статті «Заборона катування»

Предмет та принципи здійснення
дослідження:
Дослідження ефективності дій органів
правопорядку під час розслідування нападів на
активістів/-ок буде здійснюватися по кейсам,
які будуть задокументовані та верифіковані командою проєкту «Посилення системи захисту
активістів». Ми визначаємо ефективність дій
органів правопорядку шляхом контактування
з постраждалими, їх адвокатами/-ками та/або
представниками/-ницями, родичами та знайомими написанням запитів до державних органів, проведенням збору і аналізу всієї інформації, яка перебуває у відкритому доступі. Під
час обробки та перевірки інформації ми також
використовуємо вторинні джерела, такі як повідомлення у засобах масової інформації, дані,
зібрані третіми особами, та інформацію з соціальних мереж.
Поняття «Органи правопорядку» розуміються в значенні державних інституцій які
уповноважені на:
►►забезпечення превенції нападів на активістів/-ок та правозахисників/-ниць;
►►організацію та проведення розслідувань
протиправних дій щодо активістів/-ок та
правозахисників/-ниць;
►►надання належного захисту потерпілим
від протиправних дій.
Ми усвідомлюємо, що перелік зібраної інформації про дії органів правопорядку під час
розслідування нападів на активістів/-ок та правозахисників/-ниць може не бути вичерпним.
Разом з тим, при надходженні додаткової інформації, ми готові переглянути надані нами оцінки,
щоб максимально точно та неупереджено визначити ефективність дій органів правопорядку
в кожному, окремо взятому, випадку.
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Також ми прагнемо не тільки надати оцінку дій органів правопорядку щодо кожного верифікованого випадку, але й воліємо узагальнити та виявити тенденції (як позитивні, так і
негативні) для подальшої комунікації з керівниками/-цями органів державної влади.

Питання, які будуть
досліджуватись:

1.

Превенція вчиненню злочину.
Чи достатньо було вжито заходів, щоб
злочин не був вчинений. Чи здійснювалось реагування на випадки будь-якого виду тиску та/
або погроз, які мали місце раніше. Яким чином
правоохоронні органи ведуть моніторинг та
оцінку подібних випадків.

2.

Визначення і здійснення заходів на
запобігання рецидивам нападів на активістів/-ок та правозахисників/-ниць.

3.

Забезпечення існування чіткої системи механізмів і процедур, через яку
можуть надходити повідомлення про напади
на активістів/-ок та правозахисників/-ниць.
►►інклюзивність такої системи;
►►швидкість реакції на повідомлення;
►►результат опрацювання повідомлень;
►►можливість фіксації та проведення розслідування навіть за відсутності офіційної
скарги.
Незабезпечення такої системи саме по
собі може становити загрозу для швидкого та
ефективного проведення розслідування.

4.

Дотримання процедури реєстрація
кримінального правопорушення за
заявою потерпілого/-ї та надання йому/їй статусу потерпілого/-ї.

5.
6.

Забезпечення, у разі потреби, послуг
адвоката.

32

Робота з ризиками. Унеможливлення
факторів впливу з боку інших органів
влади та місцевого самоврядування, пов’язаних можливими корупційними зв’язками з бізнес-структурами, які діють на даній території,
і саме в розрізі діяльності яких виник конфлікт
і, відповідно, відбувається/відбувся тиск/напад
на активістів/-ок.

7.

Швидкість та ефективність, у разі потреби, забезпечення надання медичних послуг.

8.

Дослідження органами правопорядку дотичних фактів, щодо розслідування випадків нападів на активістів/-ок та правозахисників/-ниць.

9.

Незалежність і неупередженість розслідування.
Незалежність службовців, які залучаються до проведення розслідувань, і осіб, що приймають рішення від осіб, що є причетними до
фактів, за якими проводиться розслідування.

10.

Повнота та ретельність розслідування.
У розслідуваннях мають здійснюватися
всі розумні кроки для забезпечення збирання
доказів, які стосуються відповідного кейсу.
Типовий перелік необхідних слідчих заходів і доказів включає:
►►докладні і вичерпні показання скаржників-потерпілих, отримані з належною мірою делікатності;
►►належне опитування і, у разі необхідності, використання пред’явлення особи
для впізнання та інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення
винних;
►►конфіденційне і ретельне медичне фізичне і психологічне обстеження судовими
експертами скаржників-потерпілих. Воно
має проводитися незалежним персоналом відповідної кваліфікації, здатним визначити причини ушкоджень та їхню відповідність змісту скарг;
►►огляд місця скоєння злочину з метою виявлення речових доказів, включаючи знаряддя, що могло використовуватись для
нападу, відбитки пальців, біологічні рідини і тканини.

11.

Збирання доказів і ведення розслідування мають здійснюватися відповідно до процесуальних норм.
Недотримання процесуальних норм,
внаслідок чого подальше провадження зазнає
невдачі, означає, що не всі розумні кроки для
забезпечення доказів стосовно інциденту були
здійснені.

12.

Невідкладність розслідування
Розслідування і можливе судове
провадження мають проводитися невідкладно
і в рамках розумних строків.
Невідкладність — це ключ до забезпечення довіри з боку громадськості.

13.

Компетентність слідчих та забезпечення процесу розслідування.
Слідчі органи мають бути повністю компетентні для встановлення фактів у справі.
Чи мають можливість слідчі органи застосовувати засоби захисту, передбачені Законом, для того, щоб забезпечити скаржників-потерпілих та інших долучених до розслідування
осіб від залякування або від інших способів їх
примушення до самоусунення від участі у розслідуванні.

Системи розслідувань мають забезпечуватися адекватними фінансовими й технічними
ресурсами.

14.

Залучення потерпілого/-ї і контроль громадськості
Як скаржники-потерпілі або їхні представники залучені до процедур слідства. Чи
залучені потерпілі до участі у конкретних слідчих діях, коли це є належним. Чи інформуються
вони про хід розслідування та про всі прийняті
рішення.
Чи належним чином в особливо серйозних випадках інформується громадськість про
хід розслідування.
Облік кримінальних правопорушень,
в яких потерпілими є активісти/-ки.

15.
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ДОДАТОК 3
Зразок запиту на доступ до публічної інформації щодо
проведення ефективності розслідувань

Юридична адреса: 03062, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 71/2, кв. 31
Адреса для листування: 01001, Україна, м. Київ-1, а/с 496
www.umdpl.info email: umdpl.association@gmail.com

Вих. № 21/08-3
від «21» серпня 2020 р.

Начальнику ГУНП в Одеській області
генералу поліції 3-го рангу
Бехові О. В.
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

09 липня 2020 року у м. Одеса на площі «10 квітня» орієнтовно о 16 годині 20 хвилин було
скоєно напад на керівника правозахисної організації «Спільна МЕТА» Володимира Савченка.
З метою формування звіту по нападам на активістів та враховуючи вищевикладене,
посилаючись на ст.6. ч.2 Закону України “Про доступ до публічної інформації” (трискладовий тест)
та значний суспільний інтерес, прошу надати інформацію:
1. Надайте інформацію, які заходи було вжито, щоб злочин не був вчинений? Який структурний
підрозділ відповідав за впровадження цих заходів?
2. Надайте інформацію щодо дати реєстрації заяви потерпілого в реєстрі Єдиного обліку та дати
реєстрації заяви в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
3. Надайте інформацію, коли та ким заявнику була надана пам’ятка про процесуальні права
потерпілого яка передбачена КПК України?
4. Надайте інформацію чи проводилось освідування потерпілого? Якщо так, коли та ким воно
проводилось?
5. Надайте інформацію чи проводилось первинна судово-медична експертиза? Якщо так, коли та
ким вона проводилась?
6. Надайте інформацію коли та ким проводився допит потерпілого, скільки часу він тривав?
7. Надайте інформацію, які заходи було вжито, щоб запобігти повторним нападам на заявників?
Який структурний підрозділ відповідав за впровадження цих заходів? Чи відбувалось інформування
потерпілого про вжиті заходи?
Відповідь прошу надати у визначений законом термін на електронну
umdpl.association@gmail.com та поштою: м. Київ, вул. Лютеранська, 26/17, оф. 21
З повагою
Виконавчий директор
Вик: Сергій Перникоза
050-739-11-67
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В.С. Пивоваров

адресу:

ДОДАТОК 4
Відповіді органів правопорядку щодо розслідування
нападів на активістів/-ок
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Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів
(Асоціація УМДПЛ) — неурядова правозахисна організація, що здійснює системний всеукраїнський
моніторинг дотримання прав людини та основоположних свобод у діяльності правоохоронних
органів.
Ми працюємо за такими напрямками:
• Боротьба з катуваннями;
• Розвиток громадського контролю;
• Захист правозахисників та активістів;
• Робота з вразливими групами;
• Реформа органів правопорядку.
Асоціація УМДПЛ має багаторічний досвід роботи в галузі моніторингу дотримання прав людини,
а також власний пул експертів, які беруть участь у роботі консультативно-дорадчих органів та
міжвідомчих експертних груп. Експерти Асоціації беруть участь у розробці численних змін до
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність правоохоронних органів та є співавторами
законопроєктів, розробниками низки тренінгів, майстер-класів, посібників, аналітичнометодичних матеріалів, науково-практичних видань тощо.

Сайт: umdpl.info
Facebook: fb.com/Association.UMDPL
Електронна пошта для зауважень та коментарів:
umdpl.association@gmail.com

40

