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ВСТУП
12.11.2020 в Києві презентували чат-бот правової самодопомоги «FightBack», який було розроблено
для надання безоплатної допомоги жертвам бездіяльності правоохоронних органів та збору
інформації про факти бездіяльності. Чат-бот створений за результатами проведеної серії інтерв’ю з
активістами та активістками, які стали жертвами насильницьких нападів у різних регіонах України після
2014 року.
За даними цього дослідження кожен другий громадський активіст чи активістка відзначали проблеми
із отриманням правової допомоги. Часто опитані тривалий час перебували без жодного захисника,
самотужки намагаючись представляти свої інтереси. Основними проблемами для них були незнання
правової процедури, низький рівень мотивації та якості роботи слідчих, затягнутість розслідування. У
переважній більшості випадків розслідування насильницьких злочинів проти активістів не відповідало
критеріям ефективного розслідування Ради Європи1.
Опитані громадські активісти у процесі розслідування зустрічаються із тими самими «точками болю»
як і будь-хто в Україні. Попри те, що у більшості випадків опитані жертви нападів добивалися відкриття
кримінального провадження, у них часто виникали проблеми зі збереженням доказів, неправильною
кваліфікацією справи, безініціативністю або недостатнім технічним забезпеченням слідчих органів. У
деяких випадках потерпілі були змушені самостійно заправляти автомобілі поліції для виїзду на слідчі
дії.
Майже всі опитані активісти згадували проблему із правильним написанням та поданням заяв без
залучення до цього процесу юриста, якого важко знайти у віддалених регіонах України. Наприклад, у
постраждалого чи постраждалої є тільки 10 днів на подання скарги. Цього часу не вистачає, щоб знайти
адвоката.
Багато опитаних вважають, що прості громадяни в ситуації «недореформованої» поліції стикаються з
правовими колізіями. У таких умовах активісти (особливо в регіонах) потребують зрозумілого
алгоритму дій. У громадян часто є поведінкова тенденція «не псувати стосунки» із слідчим. Водночас
більш досвідчені активісти переконані, що слідчому не варто пробачати недопрацювання, бо це лише
нашкодить справі. Опитані активісти скаржаться, що слідчі часто не розслідують кримінальні
провадження, за які не отримують додаткової «мотивації».
Практику правової допомоги через чат-боти наразі активно використовують в інших країнах
пострадянського простору, таких як в Білорусь чи Казахстан. У пострадянських країн є одна спільна
проблема: люди в регіонах залишені самі по собі і часто не мають можливості отримати юридичну
допомогу. Тому такі інструменти як чат-боти є ефективними для подолання безкарності, оскільки до
них можуть мати вільний доступ люди як у великому місті, так і в маленьких містечках.
Цей звіт демонструє недоліки правоохоронної системи України у питанні розслідування нападів та
інших форм переслідувань громадських активістів, які борються з корупцією на локальному рівні, з боку
місцевих олігархічних структур. Правоохоронні органи, котрі формально були реформовані після
революції на Майдані у 2013-2014 рр, за оцінкою українських правозахисників не є ефективними Ця
проблема набула особливого розголосу після серії нападів на громадських активістів у 2017-2019 рр. та
гучного вбивства активістки з Херсону Катерини Гандзюк, яка внаслідок облиття кислотою померла в
лікарні в листопаді 2018 року.
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РЕФОРМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ПІСЛЯ 2014 РОКУ

Після перемоги Євромайдану в 2014 році та приходу до влади в Україні проєвропейської команди на
чолі з президентом Петром Порошенком, в країні було анонсовано ряд реформ. Одним з ключових
напрямків було названо реформу правоохоронної системи, яка повністю дискредитувала себе після
вбивств учасників Євромайдану та підтримки міліцією і Службою безпеки України проросійських
незаконних формувань на півдні та сході України. У 2015 році по всій Україні, окрім тимчасово
окупованих територій, було створено нову Національну поліцію, яка перейняла повноваження міліції2.
Протягом перших місяців, завдяки розпочатій реформі патрульної служби, нова поліція користувалась
безпрецедентним рівнем довіри серед населення України3. Проте дуже швидко виявилось, що ця
реформа була не ефективною та скоріш фасадною. Як стверджують правозахисники, регіональні
осередки нової поліції залишилися під впливом корумпованих місцевих еліт, а отже не стали
неупередженими під час виконання своїх обов’язків. Анонсована люстрація, яка мала унеможливити
проходження до нової поліції старих скомпрометованих кадрів, також не дала результату, адже
відбулася лише на папері4. Водночас нові співробітники поліції відзначилися браком компетенції і
неготовністю захищати безпеку громадян.
За словами виконавчої директорки Центру протидії корупції Дар’ї Каленюк, нова патрульна поліція
складає лише 5% всієї поліції, тому не варто очікувати від, по суті, не реформованих, залежних від
політиків, правоохоронних органів розслідування нападів на активістів, які викривають корупційні
злочини цих політиків.
Прийнятий у 2015 році закон про Національну поліцію (НПУ) не відповідає одній з основних вимог
громадянського суспільства, адже не гарантує деполітизації системи. Попри певні гарантії незалежності
голови НПУ, політична фігура – міністр внутрішніх справ – залишає за собою функцію найважливіших
кадрових поліцейських призначень в країні.
Генеральна прокуратура України (ГПУ) також виявилась неефективною у розслідуванні злочинів проти
громадських активістів. Найкращий доказ цьому – непокарання чиновників часів Януковича, причетних
до силового придушення мирних протестів, переслідувань та вбивств учасників акцій5.
Високопоставлені чиновники систематично уникали відповідальності за вчинені злочини. Перемогою
громадянського суспільства стали гучні звільнення неефективних генпрокурорів та припинення
фінансової допомоги США на реформування прокуратури, яке до 2019 року по суті не відбувалось6.
Після набуття повноважень президентом Зеленським на посаду Генерального прокурора був
призначений Руслан Рябошапка, колишній очільник Національного агентства з питань запобігання
корупції, яке займається боротьбою з корупцією в найвищих щаблях влади. Новий генпрокурор
розпочав реформу прокуратури, яка полягала в переатестації працівників прокуратури та зменшенні
штату працівників відомства7. З 2020 року ГПУ було перейменовано на Офіс генерального прокурора8.
05.03.2020 Верховна Рада звільнила Руслана Рябошапку з посади генерального прокурора через нібито
«низьку ефективність виконання своїх обов’язків»9. Водночас активісти, на яких були скоєні напади, та
http://khpg.org/index.php?id=1488907079
https://www.bbc.com/ukrainian/features-40824349
4 https://www.dw.com/uk/три-роки-нацполіції-україни-довіра-падає-реальних-змін-немає/a-44526999
5 https://ua.odfoundation.eu/a/5990,dosyagnennya-vitaliya-yaremi-pidsumki-diyalnosti-generalnoyi-prokuraturi-ukrayini-rik-pislya-ievromaydanu
6 https://nv.ua/world/geopolitics/vystrel-v-nogu-vsey-strane-podrobnosti-skandalnogo-zayavleniya-lucenko-o-spiske-neprikasaemyh-ot-posla-ssha50012080.html
7 https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2801920-reformu-prokuraturi-planuut-zaversiti-do-lita-nastupnogo-roku-rabosapka.html
8 https://www.dw.com/uk/рябошапка-з-нового-року-генпрокуратура-україни-припинить-існування/a-51800660
9 https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/parliament-dismisses-ruslan-riaboshapka-as-prosecutor-general.html
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батько вбитої активістки Катерини Гандзюк позитивно оцінюють роботу Рябошапки10. 17.03.2020
Верховна Рада призначила нового генерального прокурора, колишню голову Державного бюро
розслідувань Ірину Венедіктову, яку критикують за контроверсійну кадрову політику на попередній
посаді11.
Інша проблемна точка сучасної України — судова система. Так само, як правоохоронні органи,
українські суди були повністю дискредитовані в часи авторитарного президентства Віктора Януковича.
Основною перепоною для правосуддя в Україні є кругова порука та корупція, яка існує на кожному
рівні: починаючи від районних судів, закінчуючи Верховним судом. Голова правління Фундації DEJURE
Михайло Жернаков відзначає, що структура судової системи України побудована так, що судді є
залежними від політичних та бізнесових кіл. Згідно з Конституцією України, судова система є однією з
трьох гілок влади12. Проте де-факто українські суди підпорядковуються виконавчій владі, діє так звана
система «ручних судів».
Судова гілка влади має дуже низький рейтинг довіри серед українського суспільства. Згідно з
дослідженнями Центру Разумкова 75% українців не довіряють судам13. Причиною недовіри 94%
опитаних назвали корупцію і залежність суддів від олігархів. Після Євромайдану не було проведено
комплексного очищення суддівської системи. Голови судів, які виконували злочинні накази Януковича,
продовжують працювати в українських судах14.
Серед позитивних змін Жернаков відзначає впровадження системи е-декларацій для суддів, створення
двох судових рад — Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя, а також Вищого
антикорупційного суду, який має розглядати корупційні справи найвищого профілю.
Однією з основних загроз для демократії в Україні є корупція. Після 6 років проєвропейських змін
Україна залишається однією з найбільш корумпованих країн Європи15. Антикорупційні заходи, на
проведення яких український уряд отримує фінансову допомогу від західних донорів, не призводять
до кардинальних змін. Експерти критикують діяльність Департаменту «К» Служби безпеки України
(СБУ), який відповідає за боротьбу з корупцією та організованою злочинністю, але насправді
займається «війною з бізнесом»16. За словами Дар’ї Каленюк, в СБУ працює 30 тис. осіб, з них 10 тис.
відповідають за боротьбу з корупцією. У 2017 році журналісти опублікували матеріал про незаконне
збагачення тогочасного керівника департаменту «К» СБУ Павла Демчини17. У 2018 році НАБУ
повідомило йому про підозру у незаконному збагаченні18. У 2019 році скомпрометований керівник
Департаменту «К» був звільнений з посади19.
Протягом 2015-2019 років за підтримки закордонних донорів було створено кілька нових
антикорупційних органів: Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Національне
антикорупційне бюро (НАБУ), Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), Вищий
антикорупційний суд (ВАКС) та Державне бюро розслідувань (ДБР). Створення антикорупційних органів
було позитивно сприйнято як суспільством, так і закордонними партнерами України. Водночас

https://gordonua.com/ukr/news/politics/-batko-gandzjuk-zaklikav-prezidenta-ne-zvilnjati-rjaboshapku-1489504.html
На посаді голови ДБР Ірина Венедіктова призначила своїм заступником Олександра Бабікова – https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/irynavenedyktova-appointed-prosecutor-general.html
12 Ст. 6 Конституції України — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
13 http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-doviry-do-suspilnykh-instytutiv-ta-elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy-2
14 https://www.pravda.com.ua/articles/2019/03/14/7209169/
15 https://www.transparency.org/cpi2019
16 https://blogs.pravda.com.ua/authors/nayem/5b2bb29aa7ca5/
17 https://hromadske.ua/posts/taemni-statki-zastupnika-holovi-sbu-pavla-demchini
18 https://ukranews.com/ua/news/583491-nabu-sklalo-povidomlennya-pro-pidozru-pershogo-zastupnyka-golovy-sbu-demchyny
19 https://www.president.gov.ua/documents/2802019-27041
10
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новостворені антикорупційні органи часто звинувачують у неефективності, перевантаженості та, в
деяких випадках, лояльності до представників діючої влади20.
Суттєвим позитивним зрушенням в антикорупційній політиці є запровадження обов’язкового
електронного декларування статків чиновників21 та введення електронної системи публічних
закупівель22. Перше спричинило відкриття кримінальних справ проти чиновників-корупціонерів, друге
дало можливість економити кошти на публічних закупівлях.

https://www.dw.com/uk/які-органи-в-україні-борються-з-корупцією/a-50560784
https://declarations.com.ua
22 https://prozorro.gov.ua
20
21
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ЗАГАЛЬНА СИТУАЦІЯ З РОЗСЛІДУВАННЯМ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Після окупації Криму Росією в 2014 році та початку війни на сході України, основна увага українських та
міжнародних правозахисників зосередилась на проблемах, які виникли внаслідок міжнародного
збройного конфлікту, та регіонах, непідконтрольних українській владі. В країні з’явилися сотні тисяч
внутрішніх переселенців23, родини політв’язнів та полонених, ув’язнених в РФ та на окупованих Росією
територіях, цивільне населення, яке проживає у прифронтовій зоні24, жертви воєнних злочинів,
ветерани та діти загиблих воїнів. Згідно з положеннями міжнародного права25, за дотримання прав
людей на окупованих територіях відповідає окупаційна держава, тобто Російська Федерація. Зі свого
боку Україна має обов’язок забезпечувати безпеку своїх громадян на підконтрольних їй територіях.
Серйозною загрозою для громадянського суспільства України, на якій наголошують його представники,
протягом 2014-2019 років була схильність політиків правлячого кола використовувати війну як
виправдання непропорційного обмеження прав людини на підконтрольних територіях. Одним із таких
прикладів стала пропозиція закріпити на законодавчому рівні поняття «іноземних агентів» щодо
громадських об’єднань і ЗМІ, які «прямо чи опосередковано діють в інтересах держави агресора»26.
Такі нововведення небезпечні тим, що можуть бути застосовані проти нелояльних до влади
представників громадянського суспільства.
В останні роки на першому плані постала проблема переслідування громадських активістів та
уникнення покарання винуватцями таких переслідувань. У 2017-2019 роках регіонами України
прокотилася хвиля нападів на активістів, які борються з корумпованими чиновниками та
правоохоронцями, незаконними забудовами, рейдерськими захопленнями та іншими проблемами
регіонального рівня. За 2019 рік Коаліція на захист громадянського суспільства зафіксувала 83 випадки
переслідування активістів в Україні27. За даними Центру громадянських свобод у 2019 році було
зареєстровано 90 випадків переслідувань громадянського суспільства28.
Крім того, зафіксовано, що причетними до нападів є також різноманітні парамілітарні організації,
частина з яких утворилася після Євромайдану. Контроль над деякими з них громадські активісти
приписують політикам, передусім міністру внутрішніх справ Арсену Авакову29.
Варто зауважити, що у низці випадків виконавцями нападів були колишні військові, які повернулися із
зони проведення бойових дій на сході України. Проте переважна більшість фізичних нападів на
активістів в Україні скоюється спеціально найманими людьми із груп, які можуть вчиняти різного роду
злочини на замовлення зацікавлених сторін.
Директор Freedom House Україна Метью Шааф пояснює, що збільшення кількості нападів вписується в
загальний післямайданний тренд. Це пояснюється збільшенням кількості активних людей, які борються
з корупцією на локальному рівні, та поступовим відновленням позицій політичних та бізнесових еліт,
які після революції на Майдані частково втратили свої колишні впливи. Українські та іноземні
правозахисники критикують правоохоронні органи за бездіяльність у розслідуванні нападів30. Лише в

https://ua.odfoundation.eu/a/6740,zvit-zabezpechennya-prav-vnutrishno-peremishchenih-osib-v-ukrayini
https://ua.odfoundation.eu/a/6439,zvit-dopomoga-civilnomu-naselennyu-i-biycyam-v-zoni-ato
25 Частина ІІІ, розділ ІІІ Конвенції про захист цивільного населення під час війни: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154
26 http://ccl.org.ua/statements/zayava-pravozahysnoho-poryadku-dennoho-iz-vymohoyu-prypynyty-kopiyuvaty-rosijskyj-dosvid-schodo-zakonu-pro-inozemnyhahentiv/
27 http://cs-coalition.org/ua/mapa-zahroz
28 http://ccl.org.ua/map/?fbclid=IwAR1KELOSmT5lmHC1z_kY5PuQo-f_o2h1YCnFW9FkIsVFplkkY0xWRNReg4U
29 https://zaborona.com/pravyj-ta-shche-pravishyj-iak-radykaly-razom-z-sbu-ta-mvs-peretvoriuiut-ukrainu-na-mafiozne-boloto/
30 https://org.zmina.info/content/uploads/sites/2/2020/01/stateofhumanrightsdefenders2019_reportua_.pdf
23
24
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поодиноких випадках нападників знаходять та притягають до відповідальності. Водночас замовники
нападів майже завжди залишаються непокараними.
Залежність правоохоронців від корумпованих еліт, а також брак відповідних компетенцій у
співробітників поліції є ключовими перепонами в розслідуванні нападів на активістів. Правоохоронці
часто не зацікавлені у пошуку замовників нападів, адже найчастіше це власне і є люди з керівництва
поліції чи прокуратури, або наближені до них чиновники. Самі ж представники еліт не бояться
переслідувати «незручних» активістів, бо впевнені у своїй безкарності.
Українська влада вдається до різних форм тиску на громадянське суспільство. Приміром, в 2018 році в
Україні було запроваджено контроверсійний закон про обов’язкове електронне декларування статків
громадських активістів31, який засудили українські правозахисники та Державний департамент США32.
Закон скерований насамперед на антикорупційних активістів, які свого часу боролися за впровадження
декларування статків чиновників, а отже це виглядає як форма помсти з боку народних депутатів.
06.06.2019 Конституційний суд України визнав цей закон таким, що суперечить Конституції33.
Натомість законопроект, який передбачав захист антикорупційних активістів від переслідувань
(включно з наданням особистої охорони), а також фінансову допомогу (законопроект №4038 «Про
захист викривачів і розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам») навіть не був
розглянутий Верховною Радою попереднього скликання34.
Після президентських та дострокових парламентських виборів у 2019 році в Україні відбулося
перезавантаження влади. Це давало надію на припинення переслідування активістів та початок
ефективного розслідування нападів. Проте є побоювання, що попри обіцянки, команда нового
президента Володимира Зеленського продовжуватиме політику старої влади щодо нерозслідування
нападів на активістів. На це вказує факт, що оновлена на більш ніж 80% Верховна Рада продовжила
повноваження Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ. Аваков є фігурантом низки
корупційних розслідувань і вважається одним із найвпливовіших політиків в сучасній Україні35. Саме за
часів роботи міністра Авакова сталися випадки переслідувань активістів та бездіяльності
правоохоронних органів, описані в наступних розділах звіту.

https://www.pravda.com.ua/columns/2019/02/20/7207133/
http://yur-gazeta.com/golovna/ssha-zaklikae-ukrayinu-skasuvati-zakon-pro-edeklaruvannya-dohodiv-aktivistiv.html
33 https://www.unian.ua/politics/10578840-ksu-oprilyudniv-rishennya-yakim-e-deklaruvannya-dlya-aktivistiv-viznano-nekonstituciynim.html
34 http://www.litsa.com.ua/show/a/44648?desktop=true
35 http://nashigroshi.org/2018/02/28/palatstso-avakova-v-italiji/
31
32
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РОЗСЛІДУВАННЯ НАПАДІВ НА АКТИВІСТІВ ПІСЛЯ 2014 РОКУ
Олег Михайлик
Громадський активіст, очільник одеського осередку партії
«Сила людей», опозиційної до місцевої влади. Михайлик
критикував місцеву владу за розкрадання коштів і нелегальні
забудови в місті36. Разом з іншими активістами, займався
розслідуванням незаконного збагачення наближеного до
місцевих
чиновників
бандформування
Володимира
37
Галантерника .
22.09.2018 на Олега Михайлика був скоєний збройний
напад38. У центрі міста, неподалік обласного Управління
поліції, невідомий вистрілив в нього з травматичної зброї.
Внаслідок замаху Михайлик втратив понад 2 л крові і
пережив клінічну смерть. Активіст переконаний, що у нього
стріляв професіонал, і вважає, що напад відбувся під
прикриттям правоохоронців. Інцидент засудили депутати
Верховної Ради України, представництво Європейського
Союзу в Україні39 та Посольство США40. Президент
Порошенко особисто дзвонив до лікарні, де лікувався поранений Михайлик, та запитував про стан його
здоров’я41.
Через високий суспільний резонанс та тиск громадськості поліція затримала трьох підозрюваних у
нападі — членів місцевого злочинного угруповання. Згодом одного з них випустили, а інший вчинив
спробу суїциду42. Сам Михайлик переконаний, що затримані не є справжніми злочинцями.
За словами потерпілого слідчі заходи не були проведені вчасно, а розслідування фактично не
проводилось. Натомість в ході слідства поліція отримала доступ до телефонної книги Михайлика, в якій
були номери телефонів багатьох місцевих активістів, журналістів та депутатів. Також під час лікування
Михайлика в Німеччині українська поліція та прокуратура не долучили до матеріалів справи головний
речовий доказ — кулю, яку витягли з тіла активіста німецькі лікарі. Жодної матеріальної чи
організаційної допомоги на лікування Михайлик від держави не отримав.
Подібні дії з боку правоохоронних органів наштовхують на думку, що слідство не зацікавлене в пошуку
справжніх винуватців замаху на Михайлика. Прокуратура розглядає різні мотиви нападу на активіста,

https://www.facebook.com/oleg.mykhaylyk/posts/2135185799824997
Один з найвпливовіших бандитів Одеси. За інформацією з відкритих джерел, наближений до міської голови Геннадія Труханова.
38 https://www.pravda.com.ua/articles/2018/09/23/7192960/
39 https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/posts/2098704560174161
36
37

40

https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1044133630543581185?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1044133631839686656&r
ef_url=https%3A%2F%2Fgordonua.com%2Fukr%2Fnews%2Fpolitics%2F-posolstvo-ssha-pro-zamah-na-mihajlika-napadi-takogo-rodu-pochastishali-i-tse-potribnopripiniti-374332.html
41 https://www.unian.ua/politics/10272909-poroshenko-vpershe-vidreaguvav-na-napad-na-aktivista-v-odesi.html
42 https://hromadske.ua/posts/pidozryuvanij-u-napadi-na-odeskogo-aktivista-mihajlika-zavdav-sobi-7-poranen
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окрім найбільш очевидної – помсти зі сторони Галантерника. 28.09.2018 прокурор Одеської області
Олег Жученко заявив, що напад на Михайлика нібито мав на меті дестабілізувати ситуацію в регіоні43.
Попри широкий розголос справи замаху на вбивство Олега Михайлика, ані нападників, ані замовників
злочину не було знайдено. 31.07.2019 поліція припинила проведення слідчих дій і досудового
розслідування справи Михайлика44. За словами активіста, ситуація не зміниться без втручання
незалежних зовнішніх сил.
Віталій Устименко
Громадський активіст, лідер одеського відділу
«Автомайдану». Устименко веде боротьбу проти незаконної
забудови узбережжя Чорного моря та історичного центру
Одеси, якою займається фінансово-промислова група
Володимира Галантерника під патронатом місцевої влади.
За свою діяльність активіст неодноразово ставав жертвою
жорстоких нападів. У 2018 році Устименко увійшов до топ-30
молодих українських лідерів (Top 30 Under 30) за версією
видання Kyiv Post45. У 2019 році Устименко став лауреатом
премії «Тюльпан прав людини» що надається посольством
Нідерландів46.
15.02.2018 Устименка побили в приміщенні суду, де
відбувався процес над міським головою Геннадієм
Трухановим. Самого Труханова місцеві активісти пов’язують з
місцевою мафією та міністром внутрішніх справ Аваковим.
Після зачитування виправдувального вироку корумпованому
меру Віталія силою витягли з зали суду та жорстоко побили.
За словами активіста, у побитті брав участь особисто депутат Одеської міської ради Олександр
Іваницький та ще кілька осіб спортивної статури. Поліція та Національна гвардія, які перебували тоді в
приміщенні суду, не втрутились в бійку47.
05.06.2018 при виході з будівлі телеканалу, на якому працював Устименко, невідомі кілька разів
вдарили його гострим ріжучим предметом по голові, нирках та стегну. Лише через тиждень після
нападу Віталію було надано державну охорону48. 14.08.2018, незважаючи на те, що нападники
знаходились на свободі, з Устименка було знято охорону49. Після рішучої реакції правозахисних

https://hromadske.ua/posts/na-odeskykh-aktyvistiv-mohly-napasty-dlia-detabilizatsii-sytuatsii-v-rehioni-prokuratura
https://www.unian.ua/society/10707690-odeskiy-aktivist-mihaylik-zayaviv-pro-pripinennya-dosudovogo-rozsliduvannya-u-spravi-pro-zamah-na-nogo.html
45 https://www.youtube.com/watch?v=V5974acFYJo
46 https://www.facebook.com/DutchEmbassyUkraine/posts/2850181155034501?__xts__[0]=68.ARBdef4tSgf1A-3eXdvrCG3MNhutIhI99FTxCThmVt0cPS147lKneVtprxS9xyGV0y60TixHK6HK7Ynw8392hykLc046ccE8j4QFK44f_LNGSkNN3irJY5Mix4vIxw5KOIB6txo_jdtSXe_pKuZvihW40xdy2d8kmCAOq13b9Dv8PDzJyY6CyZU730mNYFviyIzElhKPSbHN12efry8omb8zMEy0lzd32n-KchqwPKzNOBzCfDuK_1FsxHj0QyXqKwtpxtrGmICiqEP2gr0Ak5i0evcXKC4cseu2t2aw89Y0Ttpx_nb7Kb8VYSudUwUnsxbjOwfR1_zeQ4DuGYupzPb256j4wE5ZHgBHKuh7pE5Y6yJ6yz4cyoAtRzEwf
1QvfDxY7BQYzTgHlvv8ibzFHFnOnZLuiKaCwq_xUBIUXPhi-DNEjv3OzqJsDG1kKohXOC3qRI3MPkU_VdXoiYhu1I5Ukc648ZrNuemf1bXeUkgYoP1kFQDRp&__tn__=H-R
47 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2314936002096813&id=100007413061867
48 https://www.unian.ua/society/10163030-odeskomu-aktivistu-ustimenku-cherez-dva-tizhni-pislya-napadu-nadali-derzhohoronu.html
49 https://www.radiosvoboda.org/a/news/29433591.html
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організацій та розголосу в ЗМІ, охорону було поновлено. Протягом наступних місяців Устименка кілька
разів намагались позбавити державної охорони50.
25.09.2018 затримано двох імовірних нападників на активіста, проте, за словами потерпілого, слідство
проігнорувало пошуки замовників замаху51. 20.02.2019 з СІЗО був випущений головний підозрюваний
в організації нападу на Устименка, Євген Лісицький, відомий своїми зв’язками з кримінальними
колами52. У такий спосіб розслідування нападу на Устименка послідовно саботується правоохоронними
органами. Крім того, для здійснення додаткового тиску, на Устименка систематично подаються
цивільні позови з вимогами компенсації збитків та публічних вибачень. Також активіста затримують за
його діяльність, яка йде всупереч інтересів фінансово-промислової групи, та притягують до суду53,54.
10.06.2020 Устименко повідомив, що Приморський районний суд Одеси відмовився допитати Євгена
Лісицького, який ймовірно являється організатором нападу на активіста55. Навіть у реєстрі свідків у цій
справі немає Лісицького, який, згідно з тими ж таки матеріалами справи, є, як мінімум, посередником
у нападі.
Серед найбільших проблем Одеси Устименко відзначає узурпацію всіх ресурсів міста однією
фінансово-промисловою групою та взаємну інтеграцію місцевої влади із органами прокуратури. За
словами Устименка, поліція фізично протистоїть активістам, які намагаються запобігти незаконним
діям місцевої влади. Активістів намагаються підкупити або дискредитувати за допомогою кишенькових
ЗМІ. Якщо це не дає результату — людей усувають фізично.
За словами активіста, після Євромайдану громадський сектор в Одесі став професійнішим та отримав
значно більше інструментів впливу. З’явилися журналісти-розслідувачі, яким погрожують об’єкти їхніх
розслідувань. Реформи відбуваються, але лише завдяки тиску міжнародних партнерів, які фактично
змушують уряд країни їх проводити.
Устименко просить уваги європейського співтовариства та апеляції європейських структур до
керівництва України стосовно необхідності розслідування справ нападів на активістів, щодо
підпорядкованості правоохоронних органів Одеської області фінансово-промисловій групі ТрухановаГалантерника та загальної ситуації із впливами неформальних груп на органи влади та місцевого
самоврядування.

https://humanrights.org.ua/material/u_aktivista_ustimenko_zabrali_derzhohoronu_
https://www.pravda.com.ua/news/2018/09/25/7193195/
52 https://tsn.ua/ukrayina/pidozryuvanogo-v-organizaciyi-napadu-na-odeskogo-aktivista-ustimenka-vipustili-z-sizo-1300821.html
53 https://www.pravda.com.ua/news/2018/12/25/7202253/
54 https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/22/7207430/
55 https://zmina.info/news/ustymenko-zamovnyka-napadu-na-mene-vyvodyat-zi-spravy/?fbclid=IwAR2Y0KTQaALo7aZfNK_vlL2c2uU3ZzQs4HL0noK1DyIpBIUhttXQNyYGGg
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Олександр Орлов
Польський журналіст, правозахисник і антикорупційний
активіст, президент фонду «Рутенія-Мир». Жертва
сфальсифікованих кримінальних переслідувань в Україні56.
16.04.2000 проти Орлова було відкрито кримінальну справу
про зберігання наркотичних засобів. Після багаторічної
судової тяганини Орлов був виправданий. 15.12.2011
Європейський суд з прав людини
постановив, що в справі проти Орлова було порушено
Європейську Конвенцію про захист прав людини і
основоположних свобод57.
11.09.2007 проти Орлова відкрито другу кримінальну справу
за статтею «Умисне вбивство». Його справа роками штучно
затягувалась. У рамках судового розслідування було
призначено більше 150 засідань, більшість з яких за різних
причин не відбулися. Орлов провів під арештом 4 роки 8
місяців і 18 днів, що зробило його найдовше ув’язненим без вироку громадянином Польщі за
кордоном в історії Третьої Речі Посполитої58. Перебуваючи під арештом, Орлов зазнав жорстокого
поводження і катувань. 25.05.2016, після того, як справа польського журналіста набула широкого
розголосу серед дипломатів і депутатів польського сейму, Орлова відпустили.
28.12.2017 під час проведення журналістського розслідування біля одеського СІЗО співробітники СБУ
здійснили спробу затримання Орлова.
Через порушення розумних строків кримінального провадження журналіст вимагає компенсації
моральної шкоди від України. У провадженні одеської поліції, цивільної та військової прокуратури
перебувають 10 кримінальних справ, в яких Орлов є потерпілим. Журналіст вважає, що ці справи не
розслідуються і штучно затягуються.

https://ua.odfoundation.eu/a/6820,zvit-sprava-oleksandra-orlova-gromadyanin-polshchi-zitknuvsya-z-kriminalnim-peresliduvannyam-v-ukrayini
https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_921
58 https://ua.odfoundation.eu/a/7560,oleksandr-orlov-pislya-mayzhe-p-yati-rokiv-uv-yaznennya-buv-zvilneniy-z-pid-areshtu-v-ukrayini
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Сергій Стерненко
Юрист, блогер, активний громадський діяч. Протистоїть
корумпованій місцевій владі та фінансово-промисловій групі
Галантерника у захопленні земель та незаконних забудовах.
За свою громадську діяльність Стерненко ставав жертвою
кримінальних переслідувань, а в 2018 році пережив три
замахи на вбивство.
18.11.2017 Стерненко висвітлював акцію протесту проти
забудови одеського Літнього театру59. Під час акції сталися
сутички між правоохоронцями та активістами. 24.11.2017
Стерненко був заарештований за підозрою в хуліганстві.
Пізніше справу було перекваліфіковано на кримінальну за
статтею «організація масових заворушень». Потерпілим у цій
справі є начальник поліції Одеської області Дмитро Головін,
який не з’явився на засідання суду жодного разу. Через 3 дні
після арешту Стерненко був звільнений з СІЗО під заставу, яку
вніс голова Одеської обласної державної адміністрації
Максим Степанов.
28.11.2017 пізно ввечері двоє чоловіків в капюшонах погрожували Стерненку біля його будинку
фізичною розправою, якщо той не перестане «лізти куди не треба»60.
12.12.2017 проти Стерненка відкрили нове кримінальне провадження за підозрою в збуті психотропних
речовин. Серед доказів був лише аудіозапис, на якому немає голосу Стерненка, та свідчення раніше
засудженого, який ніколи не бачив Сергія. Активісту було обрано запобіжний захід у вигляді
домашнього арешту. Через відмову суддів розглядати цю справу, процес досі не розпочався.
07.02.2018 двоє невідомих відчинили двері автомобіля, в якому їхав Стерненко, і почали завдавати
йому ударів бейсбольною битою зі вставними лезами. Внаслідок нападу активіст отримав струс мозку
та рану стегна. Поліція досі не встановила замовника, організатора та виконавців нападу. Водночас
Сергієві було відмовлено у наданні державної охорони, а оскільки проти нього відкриті кримінальні
справи, він не може мати при собі зброю для самозахисту.
25.02.2018 група тітушок61 на очах у поліцейських побила активістів, які фіксували факт незаконного
стягнення грошей з водіїв за проїзд однією з вулиць Одеси поблизу торгового центру. Серед потерпілих
був Стерненко, який висвітлював події62.
01.05.2018 невідомий двічі вистрілив Стерненку в шию гумовими патронами. Сергій наздогнав
нападника та передав його в руки правоохоронцям. Ним виявився колишній поліцейський родом із
Казахстану Абзал Байбукашев. Чоловік відмовився співпрацювати зі слідством, яке фактично тривало
лише два тижні. Замовника та організатора замаху не встановлено. Незважаючи на істотну загрозу
життю, після нападу Стерненку вдруге було відмовлено у наданні державної охорони.
24.05.2018 ввечері двоє невідомих напали на Стерненка біля його дому і завдали йому декількох ударів
ножем. Внаслідок замаху Стрененко отримав струс мозку, рвану рану руки та декілька гематом. Його
https://www.radiosvoboda.org/a/video/28861653.html
https://www.facebook.com/sternenko/posts/2037741389835533
61 Молоді люди спортивної статури, які виконують провокативні дії щодо до учасників мирних акцій протесту, активістів, громадських діячів, журналістів.
62 https://www.megafon.od.ua/2018/02/26/titushki-izbili-odessitov-na-glazakh-u-politcii-rezonansnoe-zaderzhanie-foto-video/
59
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госпіталізували та через 4 години після операції виписали, відмовивши у наданні знеболювального.
Приватні клініки відмовилися його приймати, тож Сергія довелось транспортувати до Києва, де йому
повторно зробили операцію. Київські лікарі помітили, що в одеській лікарні пацієнту з невідомих
причин пошкодили два нерва і не зашили сухожилля, яке згинає кисть.
Один з нападників на Стрененка, Іван Кузнєцов, помер внаслідок застосування активістом
самооборони. Другий нападник, Олександр Ісайкул, був поранений і пізніше затриманий. Третій
імовірний учасник нападу, Олександр Подобєдов, який, зі слів Стерненка, координував дії Кузнєцова
та Ісайкула, був допитаний поліцією. Проте жоден з нападників не отримав повідомлення про підозру.
Після третього нападу активісту знову не надали державну охорону через нібито «брак загрози для
життя». 27.10.2018 Подобєдов був помічений, коли стежив за Стерненком63.
19.07.2018 Стерненко знайшов на своєму автомобілі пристрої для прихованого слідкування за місцем
знаходження та переміщенням. За допомогою цих приладів могли плануватися напади на активіста.
Після того, як Сергій опублікував про це пост на фейсбуці64, до нього почали телефонувати з поліції з
проханням віддати пристрої під приводом перевірки. Стерненко відмовився і передав пристрої для
стеження СБУ, яка відкрила кримінальну справу. Прилади були направлені на експертизу, яка досі не
завершена.
25.08.2018, рухаючись на великій швидкості по трасі, невідомий на автомобілі зі шведською
реєстрацією кілька разів намагався спровокувати ДТП за участю Стерненка65.
23.05.2019 поліція заявила, що нібито «загубила» речові докази нападів на Стерненка66. Тому є
серйозні підстави вважати, що одеська поліція причетна до організації нападів на активіста. За словами
активіста, єдине, що зупиняє замахи на активістів – це розголос та увага міжнародних організацій і
західних країн. Слідство починає працювати тільки за умови внутрішнього та зовнішнього тиску на уряд.
Стерненко говорить, що на активістів продовжуватимуться атаки, допоки не запрацює принцип
справедливості й не почнуть карати замовників та виконавців.
Восени 2019 року проросійські політики, переважно афілійовані з Віктором Медведчуком, та
підпорядковані ним ЗМІ розгорнули масову дезінформаційну кампанію проти активіста, створюючи з
нього образ вбивці, а з його нападника, який помер внаслідок самооборони Стерненка, жертву67. З
вересня по жовтень проросійські ЗМІ без жодних поважних інформаційних приводів згадували
Стерненка 133 рази, водночас в нейтральних медіа було зафіксовано лише 11 згадок активіста за той
самий період68.
У квітні 2020 стало відомо, що новопризначений генеральний прокурор Ірина Венедіктова має намір
оголосити Сергію Стерненку підозру у вбивстві свого нападника Івана Кузнєцова69. Крім цього,
журналісти-розслідувачі повідомили, що поблизу місця другого нападу на Стерненка був зафіксований

http://www.theinsider.ua/politics/ja-znaju-hto-organizuvav-napad-na-mene-i-chomu-vony-ne-zatrymani/
https://www.facebook.com/sternenko/posts/2197845647158439
65 https://www.facebook.com/sternenko/posts/2242883912654612
63
64

66

https://humanrights.org.ua/material/policijia_zagubila_chastinu_rechovih_dokaziv_u_spravi_odeskih_aktivistiv?fbclid=IwAR2_B0b2l7fmtkYq1RzcUBPZcuO9PCIk
DKpo7YyDc1CRFCl2pxepE6c2YRY
67 https://www.youtube.com/watch?v=3vkq4Sd6_N8
68 https://www.youtube.com/watch?v=q89pihGY5S8
69 https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/7/7246769/
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автомобіль сім’ї тодішнього радника голови поліції Одеської області Руслана Форостяка, що може
свідчити про можливу причетність місцевих правоохоронців до нападу70.
11.06.2020 Служба безпеки України вручила Сергію Стерненку підозру у вчинені вбивства. Втім згідно з
Слідство.Інфо, таку ж підозру Стерненку слідчі СБУ готували ще місяць тому. Тоді старший групи
прокурорів підписувати її відмовився, а згодом і взагалі вийшов зі справи71. Українська гельсінська
спілка з прав людини 11 червня опублікувала Відкриту заяву щодо переслідування Сергія Стерненка,
де наголосила, що вважає кримінальне переслідування активіста політично вмотивованим та
застерігає Офіс Генеральної прокурора та Службу безпеки України від політичних рішень у ході
слідства72. 15.06.2020 Шевченківський районний суд м. Києва ухвалив рішення назначити Сергію
Стерненко цілодобовий домашній арешт на термін 60 діб73.

Антон Кравченко
Антон Кравченко (1990 року народження) з 2014 року –
координатор діяльності неурядової організації
«Автомайдан» в Кривому Розі, співзасновник організації
«Кривий Ріг проти режиму і диктатури» та активіст
«Криворізького Центру Розслідувань», що займається
боротьбою з корупцією. Був одним з організаторів
Євромайдану в Кривому Розі взимку 2014 року74. У 2014 році
як волонтер підтримував українські сили, які захищали
територіальну цілісність країни в рамках так званої
«антитерористичної операції» (АТО) на сході країни. У складі
добровольчого батальйону брав участь у захисті донецького
аеропорту в 2015 році.
«Криворізький Центр Розслідувань» був заснований групою
місцевих активістів, до якої увійшли Антон Кравченко,
Максим Демидов та Богдан Рижак. Центр займається, крім
іншого,
моніторингом
державних
тендерів
та
журналістськими розслідуваннями. В його рамках діють
аналітики та громадські журналісти. Центр був запущений як альтернатива контрольованим місцевою
владою пресі та телебаченню. У цю діяльність на постійній основі залучено восьмеро активістів.
«Автомайдан» у Кривому Розі нараховує 380 найбільш активних діячів, які, відповідно до правил
організації постійно підтримують протести та іншого роду маніфестації75. Ситуативно їх підтримує
понад тисяча зацікавлених у їхній діяльності осіб (прибічників) у соціальних мережах, а також звичайні
громадяни-учасники протестів. «Автомайдан» – це одна з найбільш впізнаваних та активних ініціатив
в місті, яка виникла з протестного руху водіїв, які підтримували проєвропейські антиурядові протести
,

https://www.slidstvo.info/articles/napad-na-sternenka-avto-politsejskogo-na-mistsi-zlochynu-yakvypadkovist/?fbclid=IwAR2H52LqNVFJOvzcvAdqYGccYPuDUP8pWdTSs31ZBpOdl_JaKSMMpT3N1SY
71 https://www.slidstvo.info/news/starshyj-prokuror-u-spravi-sternenka-vidmovlyavsya-pidpysuvaty-jomu-pidozru/
72 https://helsinki.org.ua/appeals/vidkryta-zaiava-uhspl-shchodo-peresliduvannia-serhiiasternenka/?fbclid=IwAR3miY1JK0opB1uuNQ7_SD74Xkw5teON2HFBTAq319-3TzJd1mo0sadzxOI
73 https://helsinki.org.ua/appeals/vidkryta-zaiava-uhspl-shchodo-peresliduvannia-serhiiasternenka/?fbclid=IwAR3miY1JK0opB1uuNQ7_SD74Xkw5teON2HFBTAq319-3TzJd1mo0sadzxOI
74 http://euromaidanpress.com/2018/11/23/activist-behind-novorossiyas-defeat-in-kryvyi-rih-i-am-hit-with-five-lawsuits-for-my-civic-stance/
75 https://www.democracyendowment.eu/news/automaidan-fights-corruption-in-ukraine/
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під час Революції Гідності (Євромайдану)76. Місцеві осередки, що сформувалися з учасників цього
громадського руху, перетворилися на незалежну ініціативу по боротьбі з корупцією та зловживаннями
влади у багатьох містах України.
«Кривий Ріг проти режиму і диктатури» – це громадська організація, яка об’єднала місцевих діячів з
кількох різних неурядових організацій: активісток за права жінок, правозахисників, екологів, міських
активістів, які представляли сім окремих районів. Ця організація була створена до початку революції на
київському Майдані в 2013-2014 рр., але фактично розпочала свою діяльність після вбивства учасника
проєвропейських протестів у Києві Сергія Нігояна 22.01.2014, висловлюючи опір проросійському
режиму президента Віктора Януковича (правління якого завершилося після його втечі до Росії в лютому
2014 р.).
Перемога Євромайдану не вирішила міських проблем, у зв’язку з чим ця організація зберегла
активність, концентруючись на громадському та інформаційному опорі загальновизнаній як
корумпована і пов’язана з організованою злочинністю міській владі та підпорядкованим їй
адміністративним структурам.
Місцева влада в Кривому Розі не змінювалася вже багато років. Юрій Вілкул став мером міста в 2006
році. Місто є великим конгломератом заводів і промислових підприємств, працівники яких часто
схильні голосувати на чергових виборах за чинну владу – їх залякували втратою роботи, підкуповували,
а вибори неодноразово супроводжувалися численними порушеннями. Ці проблеми були
неодноразово висвітлені в українській пресі.
Ключовими фігурами в місті є Юрій Вілкул (мер) та його син Олександр Вілкул, депутат Верховної Ради
України, кандидат на президентських виборах у 2019 році, який розпочав свою ділову та політичну
кар’єру, працюючи на найбільш заможного громадянина України (одного з так званих олігархів –
найбагатших людей країни, які мають вплив як на бізнес, так і на політику) Ріната Ахметова. Після
перемоги на президентських виборах у 2014 році Петра Порошенка, Юрій Вілкул був змушений
розділити вплив у місті з місцевим депутатом від «Блоку Порошенка» Даниїлом Усовим («Блок
Порошенка» – об’єднання, яке підтримувало колишнього президента України Петра Порошенка, на час
його президентства було найсильнішою фракцією в українському парламенті).
Міську раду контролюють члени колишньої проросійської «Партії Регіонів» поваленого президента
Віктора Януковича – партія «Опозиційний блок», членом якої є мер міста та його син, депутат
українського парламенту.
Місцеві вибори в листопаді 2015 року суттєво вплинули на позицію Юрія Вілкула, якому загрожувала
втрата посади мера на користь опозиційного кандидата, висунутого громадським рухом «Кривий Ріг
проти режиму і диктатури». Це був Юрій Милобог, якого підтримала партія «Самопоміч». Завдяки de
facto очевидній фальсифікації (в одному з районів міста протягом останніх годин перед закриттям
виборчої дільниці за Юрія Вілкула проголосувало 100% виборців)77 у підсумку він виграв з 752
голосами, хоча програв в усіх інших шістьох районах78. Фальсифікація виборів призвела до спалаху
масових протестів, що у кінцевому підсумку призвело до прийняття українським парламентом
23.12.2015 спеціального закону, яким вимагалося повторне проведення виборів мера міста79. Вони
відбулися 27.03.2016 – тим самим попередні вибори були скасовані.
,
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78 http://euromaidanpress.com/2017/02/28/electoral-reform-not-early-elections-will-help-ukraine/
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На повторних виборах знову виграв Юрій Вілкул, який обіймає посаду мера до сьогодні. Активісти
повідомляли про чергові фальсифікації та процедуру фактичного змушення працівників заводів
голосувати за нього під загрозою втрати роботи80.
Вибори і пов’язані з ними фальсифікації та протести в 2015-2016 рр. стали однією з найбільш важливих
подій в історії міста і діяльності місцевих активістів протягом останніх років.
Основною проблемою, яка турбує громадських активістів у Кривому Розі, є переслідування з боку
місцевих слідчих органів – поліції та прокуратури, які тісно співпрацюють не лише з місцевою владою,
але і зі структурами організованої злочинності. Активісти вказують на те, що вжиті проти них заходи –
це помста за здійснювані ними антикорупційні розслідування, інформаційний опір та акції протесту.
Зокрема, заяви та повідомлення активістів найчастіше наштовхуються на пасивність та опір з боку
влади.
Антон Кравченко як член верифікаційної комісії за процесом набору нових співробітників для створеної
у 2015 році патрульної поліції, звертає увагу на численні порушення та невідповідності, які призводять,
наприклад, до допуску осіб, які не мають належної кваліфікації, до лав поліції, зокрема, через зв’язки
із впливовими співробітниками правоохоронних органів та місцевими політиками81. Відповідно до
інформації, яку надали Антон Кравченко та Максим Демидов, до місцевої поліції був прийнятий,
наприклад, брат тодішнього депутата «Блоку Петра Порошенка» Даниїла Усова, знайомі керівників
слідчих підрозділів поліції, друзі прокурорів і депутатів міської ради.
Нині проти Антона Кравченка порушено п’ять кримінальних справ (його обвинувачують, поміж іншого,
в погрозах розправою на адресу прокурорів82, нападі на поліцейського83), він також пережив (до
теперішнього часу) 23 напади (sic!), отримавши в результаті травми легкої та середньої важкості
водночас із втратою працездатності, а також неодноразово було пошкоджене його особисте майно. У
кожному випадку активіст повідомляв про напади до поліції.
У вересні 2018 року охоронці мера Кривого Рогу відлупцювали Антона Кравченка гумовими кийками.
Після здійсненого на нього нападу активіста звинуватили у «хуліганстві».
Активіст підкреслює, що кожна наступна порушена проти нього справа тягне все важчі ризики втрати
свободи, а максимальна міра присудженого йому покарання збільшується.
У переважній більшості випадків вдалося встановити винуватців, однак нікого з них не притягнули до
відповідальності і всі вони сьогодні перебувають на волі.
13.04.2019 троє поліцейських впізнали Антона та побили його. У такий спосіб поліція відреагувала на
його заклик допомогти перехожому, який голосно просив про допомогу на вулиці. Для активіста це
закінчилося зламаними поліцейськими щелепою і носом, а також накладенням швів на обличчя84.
За словами колег з «Автомайдану», його побили, «тому що він – Антон Кравченко». Поліція незмінно
відмовляється приймати заяви про вчинення злочину.
Антон Кравченко відомий серед чиновників Кривого Рогу як така собі «ходяча проблема», з-поміж
іншого, через тривалий і стабільний інтерес до роботи міської влади, вимог про доступ до публічної
інформації та вимог реакції міських структур у відповідь на виявлені ним порушення.
http://euromaidanpress.com/2016/03/30/the-democratic-movements-election-fiasco-in-kryvyi-rih/
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83 https://www.0564.ua/news/2251276/v-dele-krivorozskogo-avtomajdanovca-sud-issleduet-pismennye-dokazatelstva-i-pozuril-prokuraturu-video
84 https://www.0564.ua/news/2364603/nagupali-sili-i-poihali-v-krivom-roge-patrulnye-izbili-lidera-avtomajdana-vyzvavsego-ih-na-mesto-proissestviavideo?fbclid=IwAR2Sfxxztqsu1Po0LZZwrCqiHEmx66EiTkdL3qci0vhA69pYkKO5C36gmZE
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Крім загальної активності як безпосередньої і основної причини нападів на нього та його власних
проблем з законом, активіст вказує на важливу роль, яку він відіграв під час протестів проти
фальсифікації результатів місцевих виборів у 2015 році і попереднє повідомлення (вересень 2014 р.)
про підозру в скоєнні злочину міськими чиновниками і депутатами міської ради.
Це повідомлення стосувалося директора державного підприємства, яке забезпечувало місто водою,
«Кривбаспромводопостачання» Єгора Прокопчука, який, за словами активістів, допустив численні
фінансові порушення, серед яких безкоштовне водопостачання (вартістю 2 мільйони гривень на рік)
рибного підприємства, пов’язаного з його товаришем, місцевим бізнесменом Юрієм Закордонцем.
Його компанія не лише ухилялася від комунальних платежів, але й незаконно зливала забруднення зі
своїх ставків до річки. За словам активіста, ця незаконна практика триває дотепер.
Директор Прокопчук також, на його думку, ймовірно співпрацював зі злочинним угрупуванням, яке
розкрадало водопровідні труби, по яких вода постачалася у передмістя та на заміські ділянки.
Компанія, якою він керує, передала плани з їх територіальним розташуванням злочинцям, які знали,
де їх потрібно викопати. Потім через інші компанії ці труби були перепродані постачальнику води.
Це повідомлення було подано до Генеральної прокуратури України, яка зареєструвала справу, однак
не вжила жодних подальших дій. У відносинах з активістами політичне прикриття (так званий «дах»)
забезпечує Єгору Прокопчуку депутат Верховної Ради України Даниїл Усов, який є фактично
«представником» і захисником інтересів експрезидента Порошенка в Кривому Розі. Усов також є
неформальним куратором компанії «Кривбаспромводопостачання».
25.04.2019 суд першої інстанції міста Кривий Ріг (Дзержинський район) визнав Антона Кравченка
винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень і нападі на поліцейського. За перше діяння він був
оштрафований на 850 грн, за друге – засуджений на три роки позбавлення волі умовно з
випробувальним терміном на два роки. Вироки стосувалися випадків, коли сам активіст був побитий
поліцейськими. 13.05.2019 Антон Кравченко подав оскарження вироку, відзначаючи численні
порушення його прав, порушення в ході слідства, а також той факт, що вирок обґрунтований вкрай
сумнівними доказами. 09.10.2019 суд скасував вирок Кравченку85.
Водночас важливо відзначити, що у 2015 році «Гей-Альянс Україна» звинуватив Кравченка у
причетності до нападу на учасників ЛГБТ-вечірки. Сам активіст дані звинувачення спростував86.
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Руслан Бондаренко
Руслан Бондаренко (1976 року народження) з 2014 року
– активіст криворізького «Автомайдану» і член
організації «Справедлива поліція». Як волонтер він
підтримує українські сили в рамках антитерористичної
операції проти підтримуваних Росією сепаратистів на
сході України. Брав участь у протестах проти порушень в
роботі правоохоронних органів, зокрема застосування
тортур і неналежного поводження з особами,
позбавленими волі; протестах проти фальсифікації
результатів місцевих виборів в Кривому Розі у 2015 році.
Активіст пов’язує свої проблеми зі здійснюваним ним
розслідуванням щодо незаконної передачі землі
міською радою Українській православній церкві
Московського патріархату в 2015-2016 рр. і протестом,
спричиненим цим рішенням.
12.09.2015 активіста та його дружину побили невідомі
зловмисники. В результаті нападу Руслан Бондаренко
потрапив до шпиталю. Особи злочинців були
встановлені, але, незважаючи на вищевказані фактичні обставини, провадження по справі було
припинено з огляду на відсутність складу злочину.
26.04.2017 активіст отримав інформацію про висунення йому обвинувачень і надходженні
обвинувального акту до суду. Його звинуватили в крадіжці горіхів з дерева, яке росло перед його
будинком, у якому він мешкав, і у заподіянні тілесних ушкоджень особам, що вчинили на нього напад
у вересні 2015 р. Суд призначив йому домашній арешт (прислухавшись до вимог прокурора та
начальника поліції).
На думку місцевих активістів та журналістів, справа проти
політичний характер – вона пов’язана з його громадською активністю.

Руслана

Бондаренко

має

Активіст висловлює занепокоєння щодо його особистої безпеки та безпеки його сім’ї.
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Артем Морока

Активіст «Автомайдану», колишній член місцевого осередку
Радикальної партії Олега Ляшка, у 2015 році – голова цієї
організації в Кривому Розі. Він залишив партію на знак
протесту проти співпраці керівництва партії з Юрієм Вілкулом
в процесі фальсифікації результатів місцевих виборів в
Кривому Розі в грудні 2017 року та пішов з посади керівника
місцевого виборчого штабу партії. Інформацію про
домовленість Радикальної партії Ляшка і Опозиційного блоку
в Кривому Розі він передав у ЗМІ. Артем Морока також
описав фактичний продаж місця у виборчому списку
Радикальної партії до міської ради співробітнику Юрія
Вілкула, пов’язаному, за його словами, в минулому з
криміналом, Олександру Смалію, а також аналогічну
ситуацію з Геннадієм Шаповаловим і місцем у виборчому
списку Блоку Петра Порошенка.

28.12.2015 Артема Мороку викрали озброєні вогнепальною
зброєю невідомі та вивезли на автомобілі до розташованого
неподалік лісу. Бійка, що сталася на місці пригоди, спричинила травми у Артема та двох нападників,
однак активісту вдалося втекти. Ймовірно, викрадення було помстою пов’язаних зі злочинними
угрупуваннями О. Смалія (нині депутат міської ради) і Г. Шаповалова (нині голова Металургійної
районної ради), чиє кримінальне минуле він описував.
Активіст не повідомляв про викрадення в поліцію, побоюючись помсти з боку нападників та їхніх
покровителів, з якими могли співпрацювати співробітники поліції. У зв’язку із загрозою порушення
проти нього кримінальної справи, пов’язаної із самообороною (він підозрював, що його можуть
звинуватити в нападі і навіть у спробі вбивства нападників), протягом десяти днів він переховувався у
квартирі знайомого. У підсумку йому не було висунуто жодних звинувачень.
На думку активіста, патрульна поліція у місті функціонує de facto як особиста охорона міських
чиновників, а саме – мера і депутатів міської ради, які брали участь у переслідуваннях і нападах на
активістів. Коли надходить повідомлення про напад на громадських активістів, поліція втручається з
умисною затримкою – правоохоронці часто не з’являються на місці злочину протягом двох годин.
На початку 2018 року обласна поліція (на районному рівні) висунула О. Смалію 14 обвинувачень в
корупції.
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Ірина Туровська
Ірина Туровська (1964 року народження), підприємець,
громадська діячка з 2010 року, з 2015 року – депутат
обласної ради м. Дніпра (обласний центр Дніпропетровської
області, на території якої розташований Кривий Ріг – друге
за величиною місто і промисловий центр області). У 20132014 рр. під час Революції Гідності була однією з
організаторів і лідерів Євромайдану в Кривому Розі. Член
консервативно-ліберальної партії «Самопоміч», лідером
якої був мер Львова Андрій Садовий. Її діяльність полягає у
захисті громадянських прав, боротьбі за прозорість
функціонування органів влади в Кривому Розі; вона брала
участь у численних протестах проти рішень чиновників і
місцевих політиків, організованих, зокрема, криворізьким
«Автомайданом».
Під час Євромайдану, 19.02.2014, невідомі зловмисники
вчинили підпал магазину автозапчастин «Автостоп» в
Кривому Розі, який належав активістці87. Рік по тому,
13.02.2015, на неї напали невідомі і жорстоко її побили88.
Розслідування, що проводилося у цій справі, не принесло жодних результатів – зловмисників не
знайдено (незважаючи на те, що вона надала реєстраційний номер автомобіля, на якому пересувались
палії). У цей період (лютий 2015 р.) місцеві активісти (серед яких члени «Автомайдану») заблокували
зал засідань міської ради на два тижні, вимагаючи від мера змінити кадрову політику в міській
адміністрації та підпорядкованих їй комунальних структурах (у зв’язку із широко розповсюдженим
кумівством та корупцією).
Ірина Туровська звертала увагу на методи проведення розслідування співробітників правоохоронних
органів, які у розмовах з сусідами та іншими потенційними свідками події не прагнули отримати
інформацію щодо фактичної ситуації (обставини нападу), але дискредитували саму жертву. Один з
поліцейських публічно заявив, що у цій ситуації винна сама активістка, яка у такий спосіб «намагається
піаритись».
Активістка розцінює підпал магазину і напад на неї як помсту міської влади і правоохоронних органів у
Кривому Розі. Діяльність Ірини Туровської і проблеми, з якими вона зіткнулася, були висвітлені у
програмі «Громадський мікрофон». У програмі вона описувала корупційні практики міської влади.
Вищевказаний напад стався через два дні.

87
88

https://www.0564.ua/news/477996/v-krivom-roge-nocu-podozgli-avtomagazin-avtostop
https://www.0564.ua/news/477996/v-krivom-roge-nocu-podozgli-avtomagazin-avtostop
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Максим Демидов
Максим Демидов – український журналіст, активіст
«Автомайдану» в Кривому Розі, співробітник «Криворізького
Центру Розслідувань», боєць 40-го добровольчого
батальйону «Кривбас», який брав участь у захисті
територіальної цілісності України в 2014-2015 рр. на Донбасі;
учасник битви за Іловайськ і операції із захисту донецького
аеропорту. Він брав участь в антиурядових акціях протесту
на Майдані і проти фальсифікацій місцевих виборів в
Кривому Розі у 2015 році.
З 2010 року журналіст місцевої газети «Вечірній Кривий Ріг»,
в якій описуються корупційні скандали, махінації з
державною власністю та безкарність представників міської
влади і місцевих правоохоронних органів.
Журналістські розслідування, які він проводив, зосереджені
на особі заступника начальника обласної прокуратури
Олексія Кривенка, чиє майно у кілька разів перевищує
офіційний дохід.
26.11.2011 невідомі напали на активіста неподалік його дому. Незважаючи на підтверджену медичною
експертизою отриману травму, поліція відмовляється починати розслідування.
21.11.2013 його викрали та катували: дійшло до побиття та імітації смертної кари; Максим Демидов
отримав серйозні травми. Активіст упізнав викрадачів – ними були прокурор Кривенко, відомий
злочинець Валерій Москальченко та підприємець (власник телевізійного каналу 1 TV KR) і в
подальшому голова виборчого штабу Петра Порошенка в Кривому Розі Сергій Дранов.
Незважаючи на подану заяву і те, що особи зловмисників відомі, розслідування не принесло
жодних результатів. Олексій Кривенко стверджує, що у той час він перебував на «дружній зустрічі» з
Максимом Демидовим. Поліція надала захист постраждалому, але лише на два тижні.
За словами активістів (які підтверджують історію М. Демидова), Кривенко, Москальченко і Дранов
формують тісне дружньо-ділове коло. Мешканці Кривого Рогу називають їх «бандою 11-77» (оскільки
всі вони використовують однакові номерні знаки на своїх автомобілях).
Напади і погрози не призводять до припинення діяльності активіста, який продовжує висвітлювати
діяльність прокурора Кривенка. Він також вступив до організації «Стоп наркотик», борючись з
проблемою напіввідкритої торгівлі наркотиками в місті.
Журналістські розслідування і подальша громадська діяльність активістів спричинили проблеми у
представників міської влади та найближчого оточення мера Ю. Вілкула.
Одна із заяв, поданих Антоном Кравченком і Максимом Демидовим до Генеральної прокуратуру
України, стосувалася збиткових дій щодо державного підприємства «Паркінг і реклама», яке
займається паркуванням, зовнішньою рекламою та муніципальною нерухомістю в Кривому Розі. Як
стверджують активісти, директор підприємства Ольга Шабліян умисно привела його до банкрутства,
щоб згодом викупити за символічну ціну – у такий спосіб вона збагатилася на сорок мільйонів гривень.
Ольгу Шабліян підтримали мер Юрій Вілкул та його заступник Олександр Катриченко, відповідальний
за муніципальну нерухомість та комунальні послуги, транспорт і екологію. Незважаючи на те, що
Генеральна прокуратура України розпочала розслідування, ніхто не був притягнений до персональної
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відповідальності, а О. Шабліян як і раніше керує підприємством. Водночас активісти подали до
Генеральної прокуратури обвинувачення у створенні злочинного угрупування з метою зловживання
службовим становищем та привласнення майна в особливо великих розмірах, а також погрозах
вбивства з боку першого заступника мера Євгена Удода. Йому приписують відповідальність за розтрату
державних коштів. Є. Удод сховався від слідства, виїхавши до Польщі, де – незважаючи на
розслідування – правоохоронні органи його не турбують. Відповідно до інформації М. Демидова, його
навіть немає в реєстрі осіб, яких розшукують в Україні.
Антон Кравченко і Максим Демидов також подали позов (до міської і обласної прокуратури), який дав
початок розслідуванню у справі підозри в корупції при тендері на забезпечення харчування учнів
місцевих шкіл. Після важких випадків отруєння дітей стало відомо, що компанія, відповідальна за
доставку їжі, поставляла в школи зіпсовані продукти, часто з підробленими термінами придатності.
Санітарні служби виявили в них, зокрема, стафілококові та ботулінічні палички. Справа, за якою
обвинувачувались заступник мера Надія Подоплєлова і керівник управління з освіти і науки Наталя
Касимова, була також передана до міської ради. Після того, як Н. Касимова заявила, що їй не було
відомо про ці порушення, тема була вичерпана. Судове слідство офіційно триває, однак активісти не
мають інформації про його перебіг, і все вказує на те, що в його рамках не здійснюються жодні дії.
Через два дні після відкриття Максимом Демидовим власної кав’ярні (05.07.2015), її силою захопили
особи, яких активіст пов’язує з відомим в місті злочинцем, власником нічного клубу, що займається
торгівлею наркотиками і вимаганням данини, Ільхамом Халіловим. Захоплення здійснили восьмеро
чоловіків, які силою виштовхали активіста з приміщення. Поліцейські приїхали на місце злочину, однак
жодним чином не втрутились. У поліцейському відділку співробітники правоохоронних органів надали
йому документ, у якому було вказано, що власницею кафе є Севда Халілова – прізвище вказує на
зв’язок з Ільхамом Халіловим. Після того, як активіст втратив кав’ярню, він переїхав до Києва, де окрім
основної роботи журналістом-розслідувачем (завдяки підтримці тогочасного голови парламентської
комісії з питань боротьби з корупцією Єгора Соболєва), він налагодив співпрацю з Національним
антикорупційним бюро (НАБУ).
Після кількох місяців підготовки, узгодивши свої дії з НАБУ, він мав намір здійснити провокацію (що
полягала у придбанні великої кількості амфетаміну) для збору доказів проти членів банди
наркоторговців, пов’язаної з прокуратурою. Провокація була зірвана через витік інформації щодо
планів НАБУ з прокуратури, однак вдалося встановити джерело та заарештувати прокурора Дмитра
Суса, який співпрацював зі злочинцями, в липні 2017 р. Однак раніше 22.12.2016 відбулася спроба
викрадення дітей М. Демидова, яка виявилася невдалою лише завдяки втручанню поліцейського
патруля, який випадково проїжджав повз.
05.05.2017 активіст дав останні свідчення щодо антинаркотичної акції і, за порадою співробітників
НАБУ, які попередили його про існуючу на території України загрозу, виїхав до Польщі. Після прибуття
в Польщу М. Демидова затримали (20.03.2018) і заарештували на підставі так званого «червоного
повідомлення» Інтерполу – міжнародного ордеру на арешт. Підставою є звинувачення, що надійшли
від прокуратури Кривого Рогу: активіст начебто присвоїв собі у 2015 році обладнання власної кав’ярні,
а саме: роутер, камеру спостереження, предмети загальною вартістю близько 2 тис. злотих. Згідно з
українським законодавством, з огляду на незначний обсяг «шкоди», максимальним покаранням для
нього є штраф.
23.08.2018 Демідов подав заяву з проханням про міжнародний захист до Комітету у справах іноземців.
10.09.2018 активіст вийшов на волю під заставу в розмірі 50 тис. злотих, внесену невідомою йому
особою завдяки зусиллям польських правозахисників та журналістів, які випадково дізналися про його
справу.
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29.11.2018 М. Демидов виграє справу в суді першої інстанції – Окружний суд Варшави визнає, що
екстрадиція журналіста до України неприпустима. Однак прокуратура подала апеляцію. Слухання
тривали до середини 2019 року. 07.06.2019 Апеляційний суд у Варшаві виніс рішення про закінчення
справи і підтримав суд першої інстанції. Завдяки розголосу справи та активності правозахисників
журналіст залишився в безпеці.
Тим часом, після звільнення з-під арешту, активіст починає працювати журналістом в «Gazeta
Wyborcza» (Великого Формату), де публікує свої репортажі. Також він був удостоєний спеціальної
нагороди на церемонії Grand Press 201889 за незламність у журналістській та громадській діяльності. З
моменту побиття в Кривому Розі, яке спричинило струс мозку, активіст періодично страждає від втрати
свідомості.
Справа Максима Демидова неодноразово висвітлювалася у «Gazeta Wyborcza»90 і на порталі
Oko.press91.
,

Перебуваючи у Польщі, Максим Демидов продовжує свою журналістську діяльність, описуючи випадки
зловживань влади в Кривому Розі та інших містах України, у зв’язку з чим він постійно стикається з
погрозами на свою адресу в соціальних мережах. Погрози надходять від його переслідувачів і тісно
пов’язаних з ними осіб.

https://www.press.pl/tresc/55563,bertold-kittel-dziennikarzem-roku-2018
http://wyborcza.pl/7,87648,23995114,kazali-mi-spierdalac-do-polski-jesli-chce-zyc-a-polska-mnie.html
91 https://oko.press/tam-nie-ma-dla-mnie-zycia-tylko-strach-dziennikarzowi-sledczemu-grozi-ekstradycja-na-ukraine/
89
90
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РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК

Катерина Гандзюк (1985-2018) — громадська діячка,
волонтерка, антикорупційна активістка з Херсона. Учасниця
Помаранчевої революції та Євромайдану. Працювала в
багатьох громадських організаціях, а також в Управлінні
Верховного комісара ООН у справах біженців в Херсонській
області. Діяльність Гандзюк концентрувалася на протидії
проросійським рухам в регіоні та боротьбі з корумпованими
місцевими елітами. З 2016 року Гандзюк займала посаду
радника мера Херсона Володимира Миколаєнка,
колишнього учасника Євромайдану (безпартійний). З того ж
року Катерина Гандзюк виконувала обов’язки керуючої
справами Виконавчого комітету Херсонської міської ради. У
2018 році Гандзюк потрапила у сотню найвпливовіших жінок
України92.
Через свою активну діяльність та проукраїнську позицію
Гандзюк неодноразово мала публічні конфлікти з місцевими
керівниками правоохоронних органів, причетних до корупційних схем, та проросійськими силами. У
2017 році Гандзюк звинуватила в корупції начальника управління захисту економіки поліції Херсонської
області Артема Антощука93, за що отримала від нього позов до суду про захист честі, гідності та ділової
репутації94. У 2018 році Гандзюк звинуватила місцеву поліцію у видачі зброї підставним особам під
виглядом журналістів95. Крім цього активістка розслідувала незаконну вирубку лісів у регіоні та
оприлюднила факти використання «тітушок» місцевою владою96.
31.07.2018 біля будинку, в якому проживала Гандзюк, невідомі вилили їй на голову 1 літр сірчаної
кислоти. Активістка отримала тяжкі опіки голови, спини, рук, ніг та грудної клітини. Опіки склали
близько 40% тіла. Гандзюк була госпіталізована в Києв і перенесла 14 операцій.
Спочатку поліція Херсонської області відкрила кримінальну справу за статтею «хуліганство». Згодом
справу перекваліфікували на «тяжкі тілесні ушкодження з метою залякування». 01.08.2018
кваліфікацію остаточно змінили на «замах на вбивство»97.
Через резонансність справи вже 03.08.2018 поліція затримала першого підозрюваного — Миколу
Новікова, який раніше переслідувався поліцією за кримінальні злочини. Всупереч презумпції
невинуватості, член колегії МВС та одна з найбільш наближених до міністра Авакова людина, Антон
Геращенко, заявив: «поліції знадобилось лише 3 доби для того, щоб знайти і затримати покидька, який
облив кислотою Катерину Гандзюк»98. Підозра проти Новікова будувалася на свідченнях лише одного
свідка, хоча поліція прозвітувала, що опитала 250 осіб. Пізніше завдяки незалежному журналістському
За версією журналу Фокус: https://focus.ua/rating/archive/2018/409989-pervye-sredi-ravnyx-100-samyx-vliyatelnyx-zhenshhin
https://www.facebook.com/uakateryna/posts/10215020208925120
94 12.03.2018 Херсонський міський суд став на сторону Гандзюк. Проти Антощука було проведено службову перевірку, результати якої не були
оприлюднені. Пізніше поліцейського було переведено до Департаменту захисту економіки Національної поліції в Києві:
: https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-46091124
95 https://www.facebook.com/uakateryna/posts/10217086502621171
96 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217658503240829&set=a.3650500187580&type=3
97 https://www.pravda.com.ua/news/2018/08/1/7187998/
98 https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/1825113580908814
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розслідуванню виявилось, що Новіков має беззаперечне алібі, адже в день нападу він перебував у
зовсім іншому місті за 100 км від місця злочину99. Водночас підозрюваний заявив, що слідчі
пропонували йому закрити раніше відкриті проти нього справи, якщо він дасть нові покази100.
22.08.2018 після того, як були затримані ще 5 підозрюваних, Новікова відпустили.
15-18.08.2018 були затримані Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Микита
Грабчук та Сергій Торбін. Пізніше слідство прийшло до висновку, що саме Торбін був одним з
організаторів замаху, а Грабчук безпосереднім нападником, який вилив кислоту на активістку. Усі
підозрювані виявилися колишніми учасниками війни на Донбасі. Вони визнали свою провину і
співпрацювали зі слідством. Крім цього, Сергій Торбін виявився колишнім працівником міліції, що має
родинні зв’язки з Сергієм Курділовим — керівником кримінального розшуку херсонської поліції.
Власне Курділов дав наказ заарештувати невинного Новікова101.
04.11.2018 Катерина Гандзюк померла через поліорганну недостатність та хімічні опіки близько 40%
тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини.
05.11.2018 друзі загиблої активістки оприлюднили ім’я посередника між виконавцями злочину і
замовником. За їхніми словами ним виявився раніше судимий помічник народного депутата України
Миколи Паламарчука Ігор Павловський на прізвисько «Собака»102. За інформацією активістів,
виконавці нападу на Катерину працювали на Павловського та отримували від нього гроші за напад на
Катерину. Пізніше їхні слова підтвердили самі нападники103.
Крім цього, журналісти проєкту Слідство.Інфо повідомили, що в день нападу на Гандзюк Павловський
контактував з керівниками місцевої поліції, прокуратури та СБУ104. Це може вказувати на можливу
співпрацю правоохоронців з організаторами вбивства активістки.
12.11.2018 Шевченківський районний суд Києва заарештував Павловського за підозрою у
співорганізації вбивства. 02.05.2019 за клопотанням прокуратури суд відпустив Павловського під
домашній арешт, який не було продовжено, через що підозрюваний опинився на свободі105.
05.11.2018 Генеральна прокуратура передала справу про вбивство Гандзюк СБУ. Пізніше слідчі СБУ
повідомили, що при передачі справи частина доказів зникла, зокрема прослуховування телефонів
підозрюваних та записи з камер відеоспостереження106.
06.11.2018 депутати Верховної Ради створили тимчасову слідчу комісію, яка займається перевіркою
стану розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Ініціаторами стали
голови депутатських фракцій та рядові депутати. У склад комісії увійшли 18 народних депутатів з усіх
фракцій та груп парламенту. Головою комісії став безпартійний депутат Борислав Береза107.
04.12.2018 Генеральна прокуратура оголосила підозру в організації вбивства колишньому помічнику
депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького Олексію Левіну за прізвиськом «Москал».
Одразу після замаху Левін втік за кордон. З матеріалів справи випливає, що Левіну допоміг втекти
https://www.pravda.com.ua/news/2018/08/12/7189007/
https://www.pravda.com.ua/news/2018/08/22/7189915/
101 https://dt.ua/UKRAINE/rozsliduvannyam-napadu-na-gandzyuk-opikuvavsya-kum-vikonavcya-torbina-aktivisti-295623_.html
102 https://www.facebook.com/gandziukgate/posts/330614741073516
103 https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2810968-sprava-gandzuk-pavlovskogo-suditimut-5-listopada-v-odesi.html
104 https://www.slidstvo.info/news/fihurant-spravy-handzyuk-pavlovskyj-zidzvonyuvavsya-z-pravoohorontsyamy-pislya-napadu/
105 https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/30/7222261/
106 https://www.unian.ua/society/10363392-u-peredanih-do-sbu-materialah-spravi-pro-vbivstvo-gandzyuk-nemaye-znachnoji-chastini-dokaziv.html
107 https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2573960-rada-stvorila-tsk-iz-rozsliduvanna-vbivstva-gandzuk-i-napadiv-na-aktivistiv.html
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керівник херсонської поліції Артур Меріков108. Пізніше стало відомо, що Левін тісно співпрацював з
головою Херсонської обласної ради Владиславом Мангером, головою Херсонської обласної державної
адміністрації Андрієм Гордєєвим та його заступником Євгеном Рищуком109. Водночас Левін не
заперечував, що він знайомий з Павловським і Торбіним110.
11.02.2019 Генеральна прокуратура оголосила про підозру Владиславу Мангеру. 15.02.2019 Мангера
було заарештовано з правом внесення застави, чим він скористався і того ж дня вийшов на свободу111.
06.06.2019 Покровський районний суд Дніпропетровської області визнав вину виконавців вбивства
Катерини Гандзюк Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Микити
Грабчука та Сергія Торбіна у вчиненні злочину та у зв’язку із укладеною ними угодою про співпрацю зі
слідством призначив їм невелике покарання від 3 до 6,5 років позбавлення волі112.
01.08.2018 відразу після нападу на активістку, друзі Катерини створили громадську ініціативу «Хто
замовив Катю Гандзюк?»113. Вона об’єднала понад 100 осіб, серед яких друзі та колеги Катерини
Гандзюк – Марина Хромих, Роман Сініцин, Євгенія Закревська, Масі Найєм, Віталій Устименко,
Владислав Грезєв та інші. Активісти вимагають від української влади чесного розслідування вбивства
Катерини Гандзюк. На їхню думку, справа Гандзюк розслідується лише завдяки публічному тиску. Вони
ж першими незалежно від поліції створили портрет нападників на активістку114.
Протягом наступних місяців були зафіксовані випадки тиску на активістів ініціативи, які ймовірно, могли
бути пов’язані з їхньою участю в її роботі.
11.02.2019 проти одного з активістів, Романа Сініцина, було відкрито кримінальну справу за
звинуваченням у погрозі насильством щодо співробітника поліції115. 22.02.2019 невідомі проникли в
квартиру голови ради Лабораторії законодавчих ініціатив та учасниці ініціативи «Хто замовив Катю
Гандзюк?» Світлани Матвієнко. Злодії нічого не вкрали, але навмисно розкидали речі по помешканню
активістки116. 02.04.2019 учасницю ініціативи та адвоката родини Гандзюк Євгенію Закревську всупереч
закону відсторонили від процесу щодо обрання запобіжного заходу Владиславу Мангеру. Раніше
Закревська повідомляла про стеження за нею117. Про психологічний тиск на себе заявляв також батько
загиблої активістки Віктор Гандзюк. Йому телефонували з невідомих номерів, слідкували за його
переміщенням та писали образи в Інтернеті118. Правоохоронні органи не знайшли винних у цих
інцидентах.
Загалом активісти провели десятки акцій прямої дії, пікетування будинків чиновників та голів
правоохоронних структур. Вони змусили владу до публічного коментування розслідування нападу на
активістку. Смерть Катерини Гандзюк спричинила масові протести по всій Україні та за її межами119.

https://gordonua.com/ukr/news/politics/aktivisti-zajavili-shcho-glava-natspolitsiji-hersonskoji-oblasti-merikov-dopomig-utekti-pidozrjuvanomu-v-napadi-nagandzjuk-755764.html
109 https://www.facebook.com/gandziukgate/photos/a.267997314001926/378011583000498/?type=3&theater
110 https://thebabel.com.ua/news/25232-vbivstvo-gandzyuk-pidozryuvaniy-levin-zustrichavsya-z-dvoma-inshimi-figurantami-spravi
111 https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/15/7206760/
112 https://www.euronews.com/2019/06/06/kateryna-handziuk-five-men-jailed-over-acid-attack-on-ukraine-anti-corruption-activist
113 https://www.facebook.com/gandziukgate/
114 https://www.pravda.com.ua/news/2018/08/2/7188098/
115 https://www.facebook.com/romabra/posts/10205123885094880
116 https://www.facebook.com/svitlana.matvienko/posts/2626410074042146
117 https://www.facebook.com/khromykh.maryna/posts/10157600591512668
118 https://www.nasze-slowo.pl/tato-kati-gandzyuk-ya-nichogo-ne-boyusya-i-gotovij-iti-do-kintsya/
119 https://www.nytimes.com/2018/11/05/world/europe/kateryna-handziuk-dies-ukraine.html
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Саме справа Катерини Гандзюк спричинила винесення теми нападів на активістів в Україні на
політичний порядок денний.
Після смерті Катерини в Україні з’явився реєстр нападів на активістів. У т.зв. «списку Гандзюк»
знаходяться імена 55 активістів, на яких були скоєні напади протягом 2017-2018 років120. Лише в 6
випадках з цього списку нападники були затримані.
На початку 2020 року розслідування вбивства Гандзюк активізувалося. 20.01.2020 Генеральна
прокуратура спільно зі Службою безпеки провели в Херсоні ряд обшуків, зокрема в підозрюваних у
замовленні вбивства Гандзюк – Владислава Мангера, Андрія Гордєєва та Євгена Рищука. Того ж дня
прокурори затримали Ігоря Павловського121.
24.01.2020 у Болгарії був затриманий підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк Олексій
Левін. 16.03.2020 Левін був екстрадований в Україну і переданий співробітникам СБУ та Офісу
Генерального прокурора122.
18.06.2020 Печерський районний суд м. Києва заарештував Владислава Мангера без можливості
внесення застави123.
Попри те, що в Україні змінилась влада, замовники вбивства активістки досі залишаються не
покараними124. Справа Катерини Гандзюк є драматичним прикладом того, як поліція та прокуратура
не виконують покладені на них обов’язки. Ця історія не є унікальною для сучасної України, але саме
вона стала відомою на весь світ через смерть активістки та спробу влади перекласти відповідальність
за це на когось іншого. Справедливе і неупереджене розслідування справи Гандзюк має стати
індикатором прозорості та добрих намірів нової української влади125.

http://handziuk-list.com
https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=264983
122 https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2897501-sprava-gandzuk-do-ukraini-ekstraduvali-pidozruvanogo-levina.html
123 https://www.facebook.com/gandziukgate/posts/711561239645529
124 https://www.opendemocracy.net/en/odr/who-ordered-murder-katya-handziuk-year-without-answers/
125 https://www.thetimes.co.uk/article/new-ukraine-president-volodymyr-zelensky-trying-to-drain-swamp-of-corruption-zfdnb3xzf
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Нерозслідування нападів на громадських активістів є ілюстрацією загальноукраїнської проблеми з
неефективною роботою правоохоронних органів, відсутністю незалежного правосуддя та безкарністю
високопосадовців. Попри нещодавну зміну влади, напади на активістів не припиняються,
правоохоронні органи продовжують зволікати із розслідуваннями, а суди виносити контроверсійні
вироки. Через неефективність розслідування і безкарність напади на активістів в регіонах України досі
продовжуються.
Частина громадянського суспільства розраховувала на зміни у зв’язку з обранням на посаду президента
Володимира Зеленського, який під час кампанії неодноразово згадував напади на активістів,
критикуючи свого попередника, тодішнього президента Порошенка. Однак ці очікування з кожним
днем стають все примарнішими. Особливо після призначення оновленою Верховною Радою раніше
скомпрометованого Арсена Авакова на посаду міністра внутрішніх справ. Призначення Авакова є
несумісним із заявами президента Зеленського про оновлення влади. Жодні політичні домовленості
українських еліт не можуть йти всупереч безпеці її громадян.
На відміну від попередника, президент Зеленський має всю повноту влади для проведення всіх
заявлених реформ, розслідування нападів на громадських активістів та попередження нових.
Необхідно не повторювати помилок попередньої влади, яка показала свою пасивність та навіть
саботаж у реформуванні правоохоронних органів та судової системи, а також хронічну нездатність
притягати до відповідальності корумпованих політиків та чиновників. Відсутність реальної політичної
волі протягом 2014-2018 років санкціонувала дії, що призвели до відчуття безкарності і свавілля
місцевої влади. У цих реаліях міжнародне співтовариство (від чиєї підтримки залежить Україна)
сприймається як реальна рушійна сила, спроможна вплинути на покращення ситуації з правами
людини в Україні. Громадянське суспільство України здатне до надзвичайної мобілізації та детермінації
у захисті закону та опору проти порушень і свавілля влади.
Українська влада повинна усвідомлювати, що неможливість чи відсутність бажання гарантувати
елементарну безпеку представникам свого ж громадянського суспільства може викликати негативну
реакцію на міжнародній арені.

Рекомендації для української влади:
1) забезпечити ефективне розслідування нападів чи інших форм переслідування громадських
активістів, вчинених в період 2014-2020 років, притягати до відповідальності не лише виконавців, але
й організаторів та замовників нападів на активістів;
2) притягнути до відповідальності посадових осіб, які своїми діями або бездіяльністю спричинили до
затягування розслідувань, втечі підозрюваних, зникнення чи фальсифікації матеріалів справ активістів,
які стали жертвами нападів чи переслідування;
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3) необхідною умовою повернення авторитету українським правоохоронним органам є продовження
реформи МВС, яка надалі буксує під керівництвом Арсена Авакова;
4) продовжувати та посилювати співпрацю між громадянським суспільством і органами державної
влади в рамках Тимчасової слідчої комісії при Верховній Раді України та на інших майданчиках;
5) постійно моніторити ситуацію з правами людини, публічно засуджувати напади та інші форми
переслідувань громадських активістів та контролювати хід розслідувань злочинів проти активістів;
6) беззастережно дотримуватись вимог національного законодавства та виконувати всі міжнародні
зобов’язання в сфері прав людини, взяті на себе Україною в рамках міжнародних домовленостей.
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