
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах ветеранів та інвалідів 

від 25 листопада  2015 року 

Веде засідання Голова Комітету  ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всем добрый день.  

Разрешите открыть заседание, расширенное заседание нашего 

комитета.  

И по традиции или уже так получилось, что у нас нет секретаря 

комитета, поэтому мы должны сейчас на комитете избрать нового. Поэтому 

для стенограммы, в связи с отсутствием в комитете секретаря комитета, для 

проведения сегодняшнего заседания комитета нам необходимо  сначала 

определить,  кто из членов комитета будет выполнять полномочия секретаря. 

Поэтому в соответствии со статьей 44 Закона "О комитетах Верховной Рады 

Украины" предлагаю полномочия секретаря комитета, что касается 

проведения сегодняшнего заседания, возложить на Михаила. 

Кто – "за"? Прошу проголосовать. 

Спасибо. Единогласно.  

С вашего позволения, я начну со второго вопроса, мы быстро пройдем 

процедурный вопрос, потому что не все члены комитета могут пробыть все 

заседание в силу занятости и ситуации, которая у нас будет сейчас в 

ближайшее время там в Верховной Раде по поводу доверия Премьер-

министру, я думаю, что доверие будет Премьер-министру, я не думаю, что 

правильно сейчас менять. 

 

БУРБАК М.Ю. Оно есть и никуда не делось. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим возглавляет у нас, Максим, кто не знает, 

возглавляет у нас фракцию "Народный фронт", поэтому уверен в этом. 



Поэтому начну со второго вопроса. Проект Постановления про 

забезпечення належним медичним обслуговуванням осіб, які отримали 

ушкодження здоров'я під час участі у Революції гідності, это постанова 

номер 3508, автор ее Луценко Юрий Витальевич. Прошу прочитать членов 

комитета, если нет возражений, прочтите, давайте. 

Расскажите… 

 

ШАМБІР Н.В. Проектом постанови пропонується надати право 

лікуватися в клінічній лікарні "Феофанія", а також госпіталях для інвалідів 

війни, тим особам, які за результатами участі в Революції Гідності отримали 

тяжкі і середньої тяжкості тілесні ушкодження. Зазначені особи зараз 

проходять якраз відповідні обстеження і вносяться до відповідного переліку 

Міністерством охорони здоров'я. Все. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, поскольку все соавторы данной постановы 

члены комитета. Кто "за"?  

 

БУРБАК М.Ю.  Хотів би додати перед тим як ми будемо голосувати, 

що на минулому засіданні, зустрічі з учасниками цих подій буремних, 

минулої суботи, це було, уряд зустрічався на чолі з Прем'єр-міністром 

Яценюком і було затверджено те, що буде надаватися матеріальна допомога 

особам, які отримали травми середньої тяжкості, які зазнали тяжкі та 

середньої тяжкості тілесні ушкодження. Буде створено реєстр куди буде 

вноситись ці особи і буде надаватись матеріальна допомога. Тому додаток до 

цього це наша постанова дуже доречна.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми приймаємо за основу і в цілому цю постанову? 

Хто "за", прошу проголосувати. Спасибо. Решение принято.  

Теперь переходим к основному вопросу.  



Первый вопрос. Обеспечение равного доступа людей с инвалидностью 

к правосудию. Что я хотел отметить, что я хотел поблагодарить проект 

USAID за большую помощь, те материалы, которые они дали они 

действительно очень актуальны. И, к сожалению, хочу отметить, что не все…  

Есть, кто ни будь из судовой администрации, кстати? Есть, да.  

Хочу отметить, что не все здания судов на сегодняшний момент 

оборудованы всем необходимым для того чтобы инвалид мог спокойно 

прийти и получить решение, правовое решение в судах. К сожалению,  это 

касается не только судов, это касается в целом того, что происходит, 

ситуация в стране. Я думаю, что при рассмотрении бюджета этого года, мы 

должны особое внимание этому уделить.  

Первое слово хочу дать Девиду Вону, представителю USAID, чтобы он 

как раз рассказал всю ситуацию, которая происходит. 

 

ДЕВІД ВОН. Шановні пані та панове, шановні народні депутати та 

представники громадськості, доброго дня! Вітаю усіх від імені проекта 

USAID з права і правосуддя.  Перш за все хочу подякувати комітету за 

запрошення на це засідання. Хочу також подякувати представникам 

міністерства, Державної судової адміністрації України, Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини та Уповноваженого Президента 

України з прав людей з інвалідністю за участь у цьому заході.  Ми вдячні 

нашим партнерам Громадського фонду права і демократії за співпрацю, 

плідну співпрацю. Робота нашого проекту серед іншого спрямовано на 

розвиток діалогу між судами та суспільством, покращує доступ до 

правосуддя, підвищення прозорості та підзвітності судової системи та довіри 

громадян до суду.  Тому 2008 року наш проект на вимогу громадських 

організацій підтримує програми опитувань громадян, відвідувачів суду щодо 

якості роботи судів.  Впровадження нашим проектом методології карток 

громадянського ……………… довела свою ефективність. За результатами 



вивчених думок громадян, було розроблено понад тисячу рекомендацій 

судам щодо покращення якості судових послуг.  

Програма опитування виявила також багато питань, що потребують 

вирішення. Одні із них це доступ до правосуддя людей з особливими 

потребами. 50 років тому відомий американський політик сказав: "моральним 

тестом влади є її відношення до людей з інвалідністю". В рамках сприяння 

уряду України у покращенні доступу до правосуддя наш проект підтримав 

ініціативу окремих судів щодо створення безперешкодного доступу людей з 

обмеженими фізичними можливостями до приміщень суду та судових послуг 

з тим, щоб подальшому поширити цей досвід у всіх регіонах України і 

зробити національні стандарти відповідності приміщень судів потребам такої 

категорії людей. У зв'язку з цим, ……… демократія за підтримкою нашого 

проекту провів аналіз забезпечення доступу до приміщень суду та судових 

послуг людей з обмеженими фізичними можливостями у 20 судах в шести 

областях України. Результат цього аналізу буде представлений сьогодні. 

Також важливо зазначити, що проект підтримав ……… версії інформаційний 

……… буклетів про судову систему України, який буде розміщений на веб-

сайтах судів та державних судових інстанцій України та друк просвітницьких 

матеріалів ………, який безкоштовно передано бібліотекам українського 

товариства сліпих. 

Ми також підтримали ініціативу з розробки навчальних ……… судів 

щодо покращення ……… ……… з людьми з обмеженими потребами. Ця 

ініціатива випроваджується у співпраці ……… України. Більш детальну 

інформацію ви почуєте у доповіді представника ………  

А я хочу запевнити вас, пані та панове, що наш проект і надалі 

сприятиме розвитку діалогу в Україні між судовою владою та ……… 

суспільством, особливо щодо покращення доступу до правосуддя людей з 

обмеженими фізичними можливостями. Бажаю вам плідного та цікавого 

обговорення. Дякую за увагу! 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо.  

Следующее слово предоставляется Бурому Андрею Романовичу, 

руководителю направления регионального общественного 

благотворительной организации "Право и демократия". 

 

БУРИЙ А.Р. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні 

народні депутати України, шановні запрошені! Дуже приємно нашій 

організації фонду "Право і демократія" сьогодні запрезентувати частину цієї 

роботи, яка нами була зроблена минулого року і цього року. І сьогодні з 

колегами у межах виділеного часу показати самі основні такі проблеми, які 

виникають у людей з інвалідністю при доступі до правосуддя.  

Коротко розповім інформацію про саме дослідження, яке проводилось 

нашою організацією. Воно відбувалося в 20-и таких обраних  проектом 

пілотних судах, які розташовані у десяти різних регіонах України. Вибрано 

таким чином, що це є частина західних областей, Схід України і Південь, і, 

власне, у цих  20-и судах відбувалося методом спостереження дослідження 

того, які є чинники чи які перешкоди виникають у людей з інвалідністю  до 

судових приміщень та судових послуг. Зокрема, була в рамках дослідження 

розроблена спостережна картка як інструментарій, за допомогою якої 

проводилось дослідження. Вона… в цій карточці використані напрацювання 

Національної асамблеї інвалідів України, які використовувалися у 

дослідженні доступності громадських будівель та споруд, до будівель органів 

влади, і включені деякі напрацювання, вже які були розроблені 

правозахисними організаціями. Які стосуються безпосередньо доступності до 

правосуддя та конкретно стосуються якості надання судових послуг.  

Тут також є присутні, власне, пан Ярослав Грибальський, який теж 

долучився як експерт до нашого проекту, який брав безпосередньо участь у 

розробці самої спостережної картки, інструментарію проекту, тобто всі 

інструменти дослідження, вони були погоджені і розроблені спільно з 



організаціями, які представляють і захищають права та інтереси осіб … 

людей з інвалідністю.  

Саме дослідження умов доступності інвалідів до правосуддя 

відбувалося протягом з березня по грудень  2014 року і, по суті, до травня 

2015 року відбувалася обробка і аналіз результатів і розробка рекомендацій. 

Рекомендації і результати дослідження у більш розгорнутому варіанті є у 

кожного у роздаткових матеріалах, які були роздані перед початком 

засідання комітету, а також є у посібниках, які знаходяться у вас на столах. Я 

коротко лише перейду до тих рекомендацій, які були розроблені внаслідок 

дослідження, зокрема, ми розділили рекомендації на такі три основні групи, 

тобто три основних проблематики, які виникають в людей  з інвалідністю 

при доступності до правосуддя. Це є забезпечення, перша група 

рекомендацій стосується забезпечення архітектурного доступу людей з 

інвалідністю до будівель  суду, до прилеглих територій, на яких розташовані 

суди. Друга група рекомендацій стосується  певних організаційних моментів 

роботи суду та забезпечення доступу до певної інформації про діяльність 

суду та надання судових послуг. І третя група це є безпосередньо ті правові 

рекомендації, які стосуються змін до нормативно-правових актів.  

Я хочу зараз передати слово нашому соціологу проекту, щоб він 

коротко, на кількох слайдах він  підготував коротко статистичні данні, які ми 

отримали, щоб можна було зрозуміти, власне, саму проблематику, яка існує в 

судах, і після цього ми вже безпосередньо перейдемо до самих рекомендацій. 

Прошу, Михайло. 

 

Михайло Васюта. Доброго дня усім! Хотів розпочати з того, сказати, 

що із усіх досліджуваних судів, які досліджував фонд "Право і демократія", 

на жаль, маємо таку картину, що не усі суди у нас мають, на жаль, прилеглу 

територію. Відповідно говорити про якісь заходи, які би можна було 

впроваджувати для покращення доступу осіб з інвалідністю – взагалі 

неможливо. Однак ті суди, які все-таки мають прилеглу територію, якщо ми 



подивимося на слайди, ми побачимо, що картина, на жаль, є не дуже 

веселою, я би так би сказав би. Бачимо, що позитивною тенденцією є те, що 

територія прибирається від снігу та льоду і це, на жаль, є така єдина 

позитивна тенденція, тому що  якщо вже говорити про чи обладнаний виїзд зі 

стоянки на тротуар похилою площиною або пандусом з відповідним ухилом, 

то бачимо, що лише тільки приблизно в 20 відсотках досліджуваних судів 

така територія, така дія є виконана. Також на початок нашого дослідження 

ми фіксували те, що суди, які мають значну прилеглу територію, – а це є 

кількість парко-місць там від 10 і до 40, у нас навіть є такі суди, – жодне з 

тих місць не було промарковано міжнародним символом доступності. І 

відповідно воно не було виділено для паркування осіб з інвалідністю. Бачимо 

за результатами дослідження, відповідно, немає ні виділених місць, ні 

промаркованих місць, а також відповідну кількість місць для стоянки 

автомобілів з інвалідністю, також дорівнює нуль. Також можна говорити про 

те, що не виконані пандуси, а також не виконано пониження бордюрів, яке би 

було необхідне при виїзді з дороги на тротуар. 

Наступний слайд. Якщо говорити про вхід до будівлі суду, потрібно 

звернути увагу на те, що майже до кожного входу існують сходинки. А якщо 

існують сходинки, відповідно потрібно, щоб були вже поручні. Якщо ширина 

сходів більша, чим 2 з половиною метри, відповідно повинні бути розділові 

поручня, повинен бути пандус. І бачимо, за результатами нашого 

дослідження: те, що розділові поручня також приблизно в 17 відсотків 

досліджуваних судів ми виявили, і пандус ми виявили вже більше, в 65 

відсотків досліджуваних судів. Однак, якщо говорити про якість і про 

відповідність чинним нормативам даних пандусів, ми фіксували про те, що, 

на жаль, ухил пандуса був значно гостріший, чим співвідношення 1 до 12-го. 

Ми бачили те, що не було виконано перил навколо пандуса, не була достатня 

ширина пандуса, не було виконано знизу бортика для зісковзування, для 

того, щоб тростина не зісковзувала. 



Також, якщо говорити про вхід до будівлі суду, ми бачимо, що таблиці 

зі шрифтом Брайля були виявлені лише близько в 11 відсотків досліджуваних 

судів. Також, якщо говорити про вхід до будівлі суду, потрібно пам'ятати про 

те, що вхідні двері повинні мати мінімальну ширину 90 сантиметрів, а також 

те, що потрібно встановлювати, хоч чинним законодавством не передбачено, 

це кнопку виклику, щоб людина з інвалідністю могла подзвонити у дзвінок. І 

охоронець міг вийти і надати певну допомогу. 

Наступний слайд. Приміщення суду. Якщо говорити про приміщення 

суду, потрібно пам'ятати, що першою перепоною при вході в суд для людини 

з інвалідністю це є рамка-металошукач, а також так звані "вертушки".  

Також дуже часто при вході до суду вже всередині, після подолання 

тамбурного бар'єру, я би так назвав би, також є сходи, і, відповідно, немає ні 

внутрішніх пандусів, немає ні піднімальних платформ. Відповідно, якщо це є 

людина з інвалідністю на візку, його треба піднімати і просто переносити, 

просто потрібно нести.  

Також дуже важливу частину відіграє ліфт, якраз робота ліфту. Ми 

фіксували в наших дослідженнях, що ліфт… або його взагалі немає, або якщо 

він є, він є неробочий, або він дозволяється використовуватися лише для 

працівників апарату суду, або навпаки, лише для суддів, або ж там на 

тимчасовому ремонті перебуває. Тобто з ліфтом теж є питання, як ним 

скористатися. 

Важливим також є в осінньо-зимовий період, це є покриття підлоги. 

Часто воно є слизьке, відповідно, про це нема попередження, і люди на 

тростині можуть також просто впасти.  

Також тут можна говорити про маркування ребер сходинок, першої та 

останньої сходинки жовтогарячою фарбою, що не потребує особливих 

фінансових зусиль, затрат. Ми також, на жаль, фіксували, що це є відсутнє.  

Наступний слайд. Якщо говорити про доступність загальних 

приміщень у суді, то ми звертали увагу на такі індикатори, як наявність 

низької стійки, відповідно, для обслуговування осіб в кріслах, візках. Також 



ми фіксували індикатор, можливість, наявність персоналу, який би міг 

спілкуватися людьми з інвалідністю, з нечуючими, незрячими. Ми фіксували 

те, що лише був у 15-и відсотків досліджуваних судів ми виявили звуковий 

маячок при вході, що, відповідно, дозволяє людям … особам з інвалідністю 

заходити в приміщення суду.  

 Знову ж таки, лише всередині, якщо говорити, всередині суду, близько 

6 відсотків мали лише таблички шрифтом Брайля.  

Якщо говорити окремо про універсальну кабінку, я скажу відверто, 

лише в одному Одеському  окружному адміністративному суді ми виявили 

універсальну кабіну для осіб з інвалідністю, однак, дана універсальна кабіна 

також не відповідала всім технічним вимогам, оскільки не було поставлено 

відповідних штанг, пандусів, не було кнопки, там, "виклику" в разі, якщо 

потрібно, там, на допомогу викликати. Не було, умивальник знаходився не на 

достатній висоті  і так дальше. 

Також, якщо говорити про доступність загальних приміщень, ми 

оцінювали наявність показників, які є всередині суду. Як відомо показники 

можуть бути попереджувальні і направляючі. І це зроблено для того, щоб за 

міжнародними стандартами людина з інвалідністю могла вільно без 

зовнішньої якоїсь допомоги, вільно пересуватися в приміщенні… в будь-

якому приміщенні. Відповідно таких покажчиків в нас немає. Ну, і людям з 

інвалідністю потрібна додаткова допомога.  

Наступний слайд. Це є судові послуги, це є останній слайд, тут про це 

більше будуть говорити далі мої колеги. Але також бачимо, що в більшості 

індикаторів, які ми… індикаторів, які ми досліджували, на жаль, бачимо 

негативну тенденцію, відповідь є більшість – ні. Однак радує те, що все-таки 

останнім часом в суді можна було найти інформацію про можливість 

отримати безоплатну правову допомогу. Появилась така інформація на 

стендах у судах. І те, що суди почали враховувати призначення справ судом, 

в яких стороною є особи з інвалідністю на час, який хочуть, призначають 

самі особи, а також проводити дані засідання на першому поверсі. Дякую.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Михайле.  

Ну, як ви бачите, шановні колеги, це були, Михайло запрезентував 

якби такі узагальнені результати. Зараз би так кілька хвилин ми би хотіли 

пройтись, власне, по, безпосередньо по тих рекомендаціях, які вже були 

розроблені в рамках досліджень, а, зокрема, рекомендації ми розділили на 

такі дві основні групи. 

Перша частина рекомендацій це ті рекомендації, які стосуються 

безпосередньо конкретного суду, так, в якому відбувалось дослідження. 

А друга частина рекомендацій. Це вже є ті рекомендації, які стосуються 

безпосередньо органів державної влади, органів самоврядування, судової 

адміністрації та інших органів, які, власне, причетні до того, щоб покращити 

ситуацію з доступністю судів. Зокрема, мій колега говорив про прилеглі 

території, на жаль, які не є облаштовані в судах, говорив про ту негативну 

ситуацію, яка є з будівлями суду, а вимушені констатувати, що дійсно, як вже 

сьогодні було зазначено, значна чи більшість приміщень суду, вона не є 

пристосована для здійснення правосуддя, як правило, це приміщення, які 

були колись передані це в радянські часи або частина приміщень, які були 

передані від банку "Україна", які не є і не були пристосованими для 

здійснення в них правосуддя та не пристосовані для відвідувачів, для 

відвідування широкого кола людей, а, зокрема, людей і людей з інвалідністю.  

І відповідно ми розуміємо, що в даній ситуації самі суди, так, він самих 

судів мало що залежить, тобто тут потрібно піднімати питання, власне, на 

національному рівні, оскільки є державні будівельні норми, які стосуються, в 

яких є закладені певні вимоги до громадських будівель і споруд, є державні 

будівельні норми суди, які стосуються судів безпосередньо, однак ці норми 

стосуються, на жаль, вже тих приміщень, які, або будуються, тобто нові 

будівлі, або тих приміщень, які будуть реконструйовані, тобто які ідуть про 

реконструкцію, тільки в таких випадках вже є вимога для того, щоб 

дотримуватися цих будівельних норм. 



Відповідно також були нами розроблені частина рекомендацій 

елементарних, які не потребує додаткового фінансування, скажімо, ми 

бачимо, мій колега презентував, що, на жаль, в суді досить мало є інформації 

на інформаційних стендах, яка би була корисна для людей з інвалідністю і, 

власне, з нашого боку було конкретним судам надано рекомендації для того, 

щоб вони розмістили інформацію про те, як можна отримати безоплатну 

судову, безоплатну правову допомогу в судах і як можна, куди можна 

звернутися за допомогою. Також були рекомендації до самого розміщення 

інформаційних стендів, оскільки в більшості судів інформаційні стенди 

розміщені досить високо, тобто люди з вадами зору чи інваліди, які є на 

візках, вони не можуть скористатися даною інформацією, навіть незважаючи 

на те, що вона може бути розміщена на стенді, на жаль, вони її не можуть 

побачити. Тому були теж рекомендації понизити розташування стендів, 

збільшити шрифт, яким розміщена інформація, тому що в судах є, як 

правило, досить багато цієї інформації, зокрема, зразки документів 

процесуальних, які є досить важливими для учасників процесу для того, щоб 

люди з інвалідністю могли ефективно використовувати дану інформацію.  

Що стосується безпосередньо роботи суду, також ми розробляли з 

судами рекомендацію запровадити такий принцип, ми це так назвали, 

помічника людини з інвалідністю. Мова йде про особу, про конкретного 

працівника апарату суду, який би міг, в посадових інструкція якого буде 

зазначено певні функції по роботі безпосередньо з людьми з інвалідністю, 

який пройде також курс навчань, про які зазначав пан Девід, який зараз 

готується спільно з Національною школою суддів України для того, щоб був 

у конкретному суді визначений конкретний працівник, який при зверненні 

людини з інвалідністю міг з нею ефективно спілкуватися, міг їй допомогти і 

знав як правильно взагалі і як етично поводитися з категорією осіб з різними 

захворюваннями.  

Також частина рекомендацій, вона була спрямована і до органів 

місцевої влади та самоврядування. Оскільки значна частина територій, на 



яких розташовані суди, вона не є в користуванні судів чи судових 

адміністрацій, це є власність територіальних громад, відповідно 

облаштування цих територій це також одне із завдань чи одне із обов'язків 

органів місцевого самоврядування. І тут також ми бачимо активну роль цих 

органів для того, щоб десь покращувати спільно з судами і з судовими 

адміністраціями доступність до прилеглих територій, до будівлі суду. Також 

стосувалися рекомендації самого доїзду осіб з інвалідністю до судових 

приміщень, оскільки значна частина приміщень, вони розташовані, як 

правило, в районах не в тих, які вони обслуговують, тобто в інших районах 

вони знаходяться, відповідно люди з інвалідністю змушені проїжджати через 

ціле місто для того, щоб знайти будівлю суду. І тут теж є необхідність 

органів місцевого самоврядування розмістити вказівники з магістральних 

доріг для того, щоб було легко знайти будівлю суду, в зупинках 

громадського транспорту також розмістити аудіо-озвучення про те, що на цій 

зупинці можна вийти і власне знайти будівлю конкретного суду. Це, на нашу 

думку, досить би спростило власне пошуки самих будівель, судових 

будівель. Також особливу увагу ми приділили питанням участі в процесі, в 

різних видах процесу особам, які є глухонімими, оскільки законодавством не 

врегульований статус сурдоперекладачів, які здійснюють переклад. Тобто ми 

знаємо, є інструкція, яка стосується залучення перекладачів з іноземних мов, 

так, які можуть іноземцю надавати послуги в судових засіданнях. Але, на 

жаль, не врегульоване питання участі особи, яка є сурдоперекладачем. І 

також не врегульоване питання взагалі хто може здійснювати ці функції. І ми 

проводили  круглі столи в чотирьох регіонах, де організації, які 

представляють людей з інвалідністю, ми їх ознайомлювали з попередніми 

результатами дослідження і побачили різну практику. Тобто частина  

організацій Українського товариства глухих самостійно намагається цю 

проблему вирішувати, надають такі як би внутрішні ліцензії для того, щоб 

були перекладачі, які, дійсно, якісно і фахово можуть перекласти мовою, 

жестовою мовою, і які володіють юридичною  термінологією. Оскільки 



досить важливо, щоб було правильно донесено до користувача судових 

послуг як до сторони в процесі,  якою є особа глухоніма чи глуха особа для 

того, щоб правильно ця особа могла зрозуміти всі запитання, які їй задає суд, 

щоб правильно могла зрозуміти, що відбувається в процесі. Відповідно 

виникає потреба у проведенні, можливо, такого навіть і навчання, і 

сертифікації таких перекладачів жестової мови для того, щоб це здійснювати 

фахово і на належному рівні.  

Наступне питання стосувалося також рекомендацій щодо участі 

адвокатів, так. Оскільки є, існують зараз центри надання безоплатної 

правової допомоги. Однак, все ж таки досить мала кількість людей з 

інвалідністю можуть скористатися такою допомогою. Тобто знову ж таки у 

нас була така рекомендація провести певні навчання тих адвокатів і тих 

працівників центрів надання правової, безоплатної правової допомоги для 

того, щоб вони вміли поводитися з людьми з інвалідністю, володіли якимись 

певними спеціальними навиками спілкування з такими людьми, і могли на 

належному рівні здійснювати правовий захист таких людей.  

Значна частина наших рекомендацій, вона також стосується 

безпосередньо центральних органів влади і в тому числі Верховної Ради 

України, оскільки ми  бачимо, що є частина питань, які потребують внесення  

змін до законодавства. Я бачу, частина з цих питань, вона є вже більш 

конкретизована в проекті рішення, який теж в кожного роздане. Але я би 

хотів надати слово, власне, правовому експерту Віталію Разику, він більш 

детальніше зможе прокоментувати, власне, ці пропозиції до законодавства, 

які були  розроблені. 

 

РАЗИК В. Доброго дня, колеги! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, давайте, с вашего позволения, я буду 

давать слово? Ну, раз я веду. 

 



_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я понял, да.  

Вопрос, то, что дали рекомендацию, дали рекомендацию по поводу 

высновков сегодняшнего заседания, мы еще раздадим всем, и все успеют 

написать, и мы составим качественный документ, это первое, что я хотел 

сказать. 

Потом я хотел спросить, скажите, чтобы мы просто немножко от 

такого, знаете, вот формальной стенки, вот то, что вот мы сейчас вот красиво 

все зачитываем и это самое, перешли к более такой живой дискуссии. С 

вашего позволения. Вы проверили 20 судов, да, насколько я понимаю? Ну, 

посмотрели, а сколько времени вы это делали? 

 

_______________. Я вже зазначав в своєму виступі, дослідження 

відбувалося з березня  2014 року по грудень 2014 року. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто мне интересно, хотел спросить у 

Минсоцполитики, у судовой администрации, вот  если б мы сделаем ревизию 

всех 677 судов, потому что то, что дали цифры, что у нас всего 17 процентов 

судов, я считаю, что это всего 17 процентов судов необорудованных, мне 

кажется, это не совсем достоверная цифра. Из 20 судов сколько вы 

посмотрели, сколько оборудовано, полностью соответствует нормам 

международным из 20 судов? 

 

_______________. З 20 судів можна говорити про те, що жоден суд в 

повній мірі він не відповідає цим нормам, так, які були. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А так скажем, процентов на 80 сколько відповідає? 

 

_______________. Ще раз прошу. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Процентов 80 чтобы соответствовало? Потому что 

понятно, что здание суда перенести в другое место, ну, это физически 

невозможно. Вот, процентов на 80, то, что можно было оборудовать в том 

здании, которое есть, вот, сколько таких зданий? 

 

_______________. Я думаю, десь до половини судів, де можна до 50 

відсотків, де можна було би, скажімо, да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До 50 процентов. 

 

_______________. Да, до 50 відсотків, де можна було би впровадити 

певні заходи, тобто теж мова йде не про всі, а про частину. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть тогда, мне кажется, что цифра, что 17 

процентов, всех 18 процентов судов не оборудовано, это, наверное, не совсем 

достоверная цифра. 

 

_______________. Это 17 оборудованных. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, 17 оборудованных? 

 

_______________. 17 оборудованных, так-так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, тогда, может, ошибка. И еще хотел спросить у 

Минсоцполитики. А вот если сделать нормальную аналитику, сколько 

времени нужно, силы министерства, судов, администраций, чтобы прямо 

получить? Каждая область, количество судов и что нужно в них сделать? 

Сколько времени нужно это сделать? И что нужно заложить в бюджет или 



попросить, может быть, международных долларов на это, деньги, чтобы мы 

провели полную аналитику по всем 677-и судам? И потом… 

 

_______________. З вашого дозволу ми письмово поінформуємо, 

проаналізуємо, які можливості бюджетні, міжнародних організацій і 

міжнародних структур, які б дали нам можливість провести такий аналіз. 

Тому що тут є представники Мінрегіонбуду, вони можуть краще 

проінформувати про цей стан. І єдине, що можу сказати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Очень бы не хотелось, чтобы… Я прошу прощения, 

перебью… Очень бы не хотелось, чтобы сейчас Минсоцполитики это 

отфутболило на Минрегионбуд, а то министерство отфутболило бы, извините 

за такую… сейчас-сейчас. Очень бы не хотелось, чтобы мы сейчас устроили 

вот межминистерскую вот эту толкотню. А то, когда я это слышу, у меня, 

правда, желание, чтобы было вообще одно министерство во всей стране. И 

тогда никто никого пальцем не будет показывать. Да, пожалуйста,… 

 

_______________. Олександр Юрійович, я тільки… Коротенька 

справочка. Заступник, перший заступник міністра, він мало володіє 

питаннями. Питання в тому, як і скільки судів і за який час це можна 

зробити. По логіці і по тому, де функція ця відбувається, це судова 

адміністрація України, яка знає, скільки судів, яких судів, ступінь 

безбар'єрності.  І свій бюджет вони також знають. Тому, в принципів, вони 

мають цю інформацію гіпотетично. Це моя думка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я успел дальше перейти к судовой 

администрации ……….. хотел узнать, есть ли статистика Минсоцполитики, а 

потом перейти дальше. Хотел спросить у судовой администрации: а есть у 

вас статистика, вот, только объективная? И чем мы можем помочь, чтобы 

действительно ее получить? 



 

КОНДИК П.М. Да, у нас така інформація є. Я Кондик Павло 

Михайлович, заступник голови Державної судової адміністрації.  

Ну, ми вже говорили про те, що, на жаль на сьогодні нове будівництво 

судів звичайно не ведеться, як правило суди розміщуються в тих будинках 

які є. І звичайно із усіх судів місцевих і апеляційних, я скажу так, що близько 

25 відсотків, а це точна цифра 24,8 відсотків, це ті будівлі, які технічно не 

можливо встановити загалом пандусів як таких. Дійсно на сьогодні повністю 

відповідають вимогам ДБН це 17,8 відсотків, не відповідають 27,4, відсутні 

пандуси у 30 відсотках будівель. Але я хочу сказати, що у нас динаміка 

поліпшення ситуації в частині пандусів дійсно є. І я хочу сказати, що 

протягом 2014 і першого півріччя 15-го року кількість пандусів збільшилась 

на 4,3 відсотки і на початок…  Якщо на початок 14-го року у нас було 

пандусів лише встановлено на 13,5 відсотків то на перше півріччя 2015 року 

17,8 відсотків.  

По цифрам як таких. У 2014 році у загальних місцевих апеляційних 

судах було встановлено 333 пандуси, що становить 57,5 відсотків від 

загальної потреби. До кінця 15-го року передбачено обладнати 349 пандусів. 

І у 2016 році 504, що буде складати 87 відсотків від потреби.  

Загалом ми плануємо повністю, планували приміщення судів 

обладнати пандусами до кінця 2018 року, але буквально декілька днів ми 

мали зустріч голова ДСА з головою Ради суддів України, досить серйозно 

обговорювалося це питання. І голова ДСА прийняв рішення протягом 2016 

року закрити проблему облаштування пандусами всіх судів України.  

Звичайно є проблема фінансування. Але я думаю, що ми зробимо все 

можливе, щоб цю проблему закрити.        

Це, що стосується пандусів. 

Загалом я хотів би, безумовно, подякувати і проекту USAID, і 

регіональному фонду за ту виконану роботу. Я скажу, що ті 20 судів у 10 

областях України, як на мою думку, це досить об'єктивний показник стану 



справ в судах, що стосується забезпечення доступу осіб з особливими 

потребами для правосуддя. Я скажу, що ми зробимо все можливе, відповідні 

рекомендації надамо як нашим територіальним управлінням, так і апаратам 

судів. Дійсно є фінансові проблеми у Державної судової адміністрації. Але ті 

питання, які піднімалися представниками, що стосується, наприклад, 

визначення певних посадових осіб, які би опікувалися проблемами цих 

людей з точки зору покладення на них додаткових функціональних 

обов'язків. Я думаю, що це питання ми, безумовно, вирішимо.  

Більше того, ви знаєте, 7 жовтня набрав чинності Закон про 

Національну поліцію. Функції її судової міліції "Грифон" переходять до 

Державної судової адміністрації. Має бути утворена відомча воєнізована 

судова охорона і ми, виконуючі закон, утворили таку державну установу, яку 

назвали Служба судової охорони. Але, на жаль, як на поточний рік і немає 

фінансування, так і, можливо, ще поки що невідомо як на наступний рік. Але 

я веду мову про що, про те, що, оскільки це будуть наші працівники, які 

підпорядковані Державній судовій адміністрації, я думаю, що ми розглянемо 

питання і покладемо на них додаткове виконання обов'язків не тільки 

пов'язаних з охороною судів, але і опікуватись інвалідами, які будуть 

відвідувати відповідні суди. 

Крім того, ми давали звіт на комітет і на Уповноваженого Верховної 

Ради з прав людини, де інформували про іншу роботу, яку проводимо. Це і, 

що стосується обладнання приміщень судів залів засідань системами 

відеоконференцзв'язку. Це, я хотів би подякувати проект USAID, які надали 

нам можливість придбавати 42 інформаційно-платіжних термінали, які ми 

розмістили у відповідних судах, які забезпечують не тільки платіжну 

складову, а, в першу чергу, інформаційну складову, що стосується діяльності 

суду, що стосується руху справ, розклад засідань і так далі. Це дуже важлива 

річ. 

Далі. Ми маємо договірні відносини з Українською організацією 

інвалідів, і в рамках співпраці і виконуючи відповідне рішення Ради суддів 



України, ми уклали з ними відповідний договір, який має дві складові. Перша 

складова – це облаштування інформаційно-платіжними терміналами 

відповідних судів. І друге – що стосується запровадження проекту 

"Електронний суд". Укладений договір, відповідні рекомендації надані 

начальникам територіальних управлінь. Крім того, на перших порах певні 

були проблеми щодо запровадження цього договору. Ми розробили 

додатковий примірний договір з точки зору спрощення процедур, для того 

щоб можна було залучити відповідних юридичних і фізичних осіб. Оскільки, 

на жаль, коштів у державному бюджеті, як в 2015-му, так і на 2016 рік, не 

буде для придбання таких терміналів, то ми передбачаємо залучити юридичні 

і фізичні особи, для того щоб на договірних умовах можна було розмістити 

подібні, такі як от в рамках співпраці з USAID, інформаційні платіжні 

термінали в цих судах. Це дуже важливий напрям.  

Що стосується інших питань, таких дрібних питань, дійсно, десь 

розмістити якісь додаткові покажчики. Що стосується, там, дзвінки 

розмістити, я думаю, що ми ці всі питання обов'язково вирішимо. Просто 

проблема в тому, що на поточний рік у державному бюджеті по загальному 

фонду, на жаль, не було передбачено коштів для розвитку судів, і це є певна 

проблема. А, незважаючи на те що запрацював в новій редакції Закон "Про 

судовий збір", кошти, які надходять від судового збору, на жаль, навіть не 

вистачає для того, щоб забезпечити виплату суддівської винагороди і 

заробітної плати працівникам апаратів судів.  

Тому, підсумовуючи, я скажу, що ми, звичайно, робимо все можливе, 

активно співпрацюємо з громадськістю, з громадськими організаціями 

інвалідів, оперативно намагаємося реагувати на ці всі проблеми. Звіт, я 

скажу, дійсно, дуже хороший, дуже предметний, ми його надішлемо. Ми 

відпрацюємо певний план додаткових заходів, для того щоб проблему 

забезпечення доступу людей з особливими потребами до правосуддя  

вирішити. Тобто всі ті рекомендації, які викладені, ми дуже уважно їх 



вивчили, абсолютно підтримуємо їх, зробимо все можливе, щоб забезпечити 

вирішення цих питань. Дякую. 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан ………, смотрите, то, что касается бюджета, 

поверьте, мы можем помочь в этом, как народные депутаты.  

 

КОНДИК П.М. І велике прохання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я, как зам. руководителя фракции "Блок Петра 

Порошенка", Бурбак М.Ю., как руководитель фракции "Народный фронт", я 

не шучу, я серьезно говорю, давайте, придите, скажите, только вот 

нормально, сколько вот объективно денег? ……… просим много, сколько 

получим, столько и слава богу. А вот объективно, сколько нужно денег? 

 

КОНДИК П.М. Я скажу так, що по пандусах будемо якось викручувати 

вирішити питання, а от питання нашої судової охорони це зовсім критичне 

питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, я могу, честно говорить просто про свой 

профиль комитета. 

КОНДИК П.М. Отут я хотів попросити допомоги в усіх депутатів. 

Чому? Тому що судова міліція ……… ліквідована, ми не можемо утворити, 

тому що жодної копійки фінансування немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приходите, по этому поводу я уже сужу как зам. 

руководителя фракции, пожалуйста. А то, что касается председателя 

комитета? Что нужно действительно помочь по деньгам по бюджету, чтобы 

действительно мы не растягивали ситуацию по пандусам до 2018-2015 годов 

и так далее, потому что человеку нужно сегодня уже идти и получать 



соответствующую услугу, которая положена ему просто по закону и по 

Конституции страны. Поэтому я вам серьезно говорю, что мы поможем. 

 

КОНДИК П.М. Все, ми підготуємо детальні розрахунки.  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот почему я просил все-таки, если бы была тут 

такая аналитика, потом, поверьте, у местных бюджетов на сегодняшний 

момент они просто немножко растеряны и не знают, что делать с деньгами, 

им столько денег еще не было никогда в истории Украины. Поэтому, если бы 

дали ситуацию по областям, мы бы посмотрели что можно сделать из 

центрального бюджета и посмотрели бы ситуацию, что можно сделать из 

областных бюджетов. Не так, чтобы мы там через какой-то период времени 

встретились и там ……… сказал, ха, работает в этой стране что-то. Да? Это 

касается и Минсоцполитики, как-то вместе этот вопрос возьмите на 

контроль. 

Хорошо. Следующее слово предоставляем Васильченко  Юрий 

Николаевич – это заместитель начальника управления лицензирования 

обследований  паспортизации Государственной архитектурно-строительной 

инспекции. А скажите, а начальник не мог прийти? 

 

ВАСИЛЬЧЕНКО Ю.М. Річ у тому, що в нас голова просто один і зараз, 

ну,  на жаль, така ситуація, перший заступник, він у відпустці і, ну, так 

склалися обставини. Крім того, я член Комітету з питань доступності 

Мінрегіону, і я веду цю тему в Держбудінспекції України. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, хорошо. 

 

ВАСИЛЬЧЕНКО Ю.М.  Доброго дня! Шановні народні депутати, 

шановні колеги, вирішення проблеми створення безперешкодного життєвого 

середовища для маломобільних груп населення потребує комплексного 



підходу. В аналітичному звіті, який, ну, зробили, вірно відмічено, що 

необхідно створити як архітектурну доступність, правову, так інформаційну. 

Що стосується саме інформаційної доступності, ми пропонуємо до всіх 

перелічених заходів, які рекомендується здійснити у звіті, додати можливість 

отримання з мережі Інтернет інформації щодо доступності того чи іншого 

суду. Як варіант: розмістити на сайті, наприклад, судової влади України мапу 

з нанесення місць розташування будинків суду, де також була розміщена 

спостережна картка аудиту суду. Тобто відкриваємо інформацію про той чи 

інший суд і громадяни зможуть заздалегідь дізнатися, чи доступне 

приміщення суду та наскільки воно доступне, які заходи доступності там 

реалізовані. Якщо будуть у нас, будівля суду може бути доступною, але 

громадянин буде відправляти туди свого представника, бо він просто втратив 

надію на те, що в нас Україні дійсно пристосовані суди. 

Що стосується саме створення архітектурної доступності, архітектурну 

доступність можна поділити на дві категорії: на об'єктах нового будівництва 

та на об'єктах вже введених в експлуатацію. Якщо на об'єктах нового 

будівництва вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища 

для маломобільних груп населення регулюються законодавством і 

будівельними нормами, то тут якраз ще головна позиція саме забудовника, бо 

саме замовник будівництва, ну, чи власника, має з'ясувати для того як у нього 

має бути пристосована будівля. Тобто я приведу такий приклад. Наприклад, є 

пандус, є ліфт і є вхід в рівень, ну, з землею, всі ці три варіанти забезпечать 

доступність об'єкта для мало мобільних груп населення, тобто доступний 

вхід. Але, в першому випадку, коли є пандус. Чи зручний буде цей пандус 

додатково 10 метрів крокувати людині, ну, похилого віку або ж людині, яка, 

наприклад, зазнала там якесь поранення ноги? Звісно, що їй зручніше буде 

рухатися або підйомником або ліфтом. Але, підйомник та ліфт він несе 

додаткові фінансові навантаження на замовника будівництва і це крім того, 

що треба вкласти свої кошти саме в покупку цього обладнання, ще треба 

вкладати кошти постійно в експлуатацію. Ідеальна система це якраз вхід в 



один рівень. І тут якраз, чи можливо цей вхід в один рівень зробити 

технологічно. Це саме проектант надає такі пропозиції замовнику об'єкта 

будівництва і замовник будівництва на свій погляд вибирає той чи інший 

зручний для нього варіант. Єдиний момент в тому, що саме замовник об'єкта 

будівництва має для себе, ну, у нього має бути мета чи варта та мала 

економія коштів, чи він вибере все ж таки зручність, бо в порівнянні… Ну, 

він має собі з'ясувати, що саме зручність це головне для людей, які будуть 

відвідувати той чи інший суд, тому що цей об'єкт потім буде експлуатуватися 

і він буде експлуатуватися не один рік.  

Що стосується саме існуючих об'єктів будівництва, які вже введені в 

експлуатацію. Ситуація яка. Поки замовник, ну, я кажучи замовник маю на 

увазі власника цього об'єкта, не захоче зробити його доступним, ми як 

Держбудінспекція, як Мінрегіон, не можемо, ми можемо тільки звертатися, 

можемо просити, тобто саме власник повинен захотіти зробити  свій об'єкт 

доступним для маломобільних груп населення. Я зараз кажу не тільки про 

пандуси, бо доступність архітектурна – це не тільки пандус. Бо у нас бувають 

такі ситуації, коли роблять тільки пандус, а в'їхати в саме приміщення суду 

неможливо. Річ взагалі у всіх комплексах доступності цього об'єкту. Який це 

комплекс якраз доступності – це можна з'ясувати, ну, який потрібно для 

існуючої будівлі, під час технічного обстеження та паспортизації. І от ми 

якраз пропонуємо разом з Мінрегіоном, спільно з Мінрегіоном 

запропонували вирішення питання забезпечення доступності існуючих 

об'єктів для маломобільних груп населення через системи огляду, 

обстеження та паспортизації, а саме: розроблено проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

містобудівної діяльності, який поданий на розгляд Кабінету Міністрів 

України. Наразі цей законопроект 10.11 поточного року схвалено на засіданні 

урядового комітету та готується на розгляд урядом. 

Що саме передбачено цим законопроектом? Передбачено, є така стаття 

39 прим.2 "Технічне обстеження та паспортизація". Передбачено буде те, що 



існуючі об'єкти періодично проходять технічне обстеження і паспортизацію. 

Зараз в цій статті 39 прим.2 сказано про те, що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Извините, я перебью вас. Давайте говорить вот про 

суды, вот просто про суды. А то сейчас какая-то, ну, якась така, знаєте, 

общая лекция. Вы говорите, что если собственник не хочет, то он этого не 

сделает. Давайте сейчас говорить о судах. Что значит: собственник здание... 

суды не хотят делать? Есть аргументация такая? 

 

ВАСИЛЬЧЕНКО Ю.М.  Річ у тому, що суди мають… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот давайте просто по теме сейчас говорить, если 

можно. 

 

ВАСИЛЬЧЕНКО Ю.М. Судова адміністрація виділяє кошти тому чи 

іншому суду. Для того щоб суд був пристосований, недостатньо самого 

замовника, потрібно, щоб фахівець провів обстеження, технічне обстеження 

цієї будівлі, і сказав, саме фахівець сказав, які заходи доступності мають 

бути, і на основі вже цього технічного обстеження вихідними даними є для 

розробки проекту саме ось цей технічний звіт. І тут просто момент з точки 

зору того, що судова адміністрація бачила, от ми хочемо запровадити оцей 

механізм технічного обстеження паспортизації для того, щоб судова 

адміністрація бачила, що у них об'єкт такий, їм достатньо буде витребувати 

від судів оці технічні звіти для того, щоб вони бачили, скільки об'єму роботи. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, это же паспортизация……. 

 



ВАСИЛЬЧЕНКО Ю.М.. Ну, по кожному, по кожному суду, але це буде 

вже основа для проектних рішень. Для розробки проектних рішень, на основі 

якого буде будуватися… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть мы можем, в принципе… Ну, это же есть 

паспорт, в принципе? Не совсем? 

 

ВАСИЛЬЧЕНКО Ю.М.. Це просто, ну, анкета моніторингу 

громадськості більше так, ось це. А то буде саме фахівцем зроблено, іменно 

будівельником з точки зору цього. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Но мы можем получить что-то нечто подобное по 

каждому из 677-и судов, правильно? 

 

ВАСИЛЬЧЕНКО Ю.М.. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А сколько времени на это надо? 

 

ВАСИЛЬЧЕНКО Ю.М. Ну, технічне обстеження, в принципі, я думаю, 

що достатньо там впродовж,.. в залежності від об'єму роботи, бо суди 

бувають різні. Бувають такі, що не ……. другої категорії складності, до 50 

працюючих людей. То цього там достатньо тижня. Для того, щоб більш 

серйозний об'єкт, ну, провести технічне обстеження, потрібно буде саме вже 

десь до місяця. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот, еще раз. 

 

_______________. (Не чути)  

 



ВАСИЛЬЧЕНКО Ю.М.. Це на один суд, ну… Це на один суд. Ні, 

…………. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, чтобы получить вот эти паспорта на 677 судов, 

сколько времени надо? 

 

ВАСИЛЬЧЕНКО Ю.М.  Ну, з моменту замовлення максимум місяць. 

Максимум місяць. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На все шестьсот… 

 

ВАСИЛЬЧЕНКО Ю.М. Це якщо в один день ми замовляємо всі шістсот 

судів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, ну, сейчас. Я понимаю, это же не один человек 

делает. В каждой области есть специалист. Да, я понимаю. 

 

ВАСИЛЬЧЕНКО Ю.М.  Таких сертифікованих спеціалістів десь більше 

тисячі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А что вам для этого нужно, чтобы вы сделали: 

дополнительное финансирование, закон? Ну, закон вам, наверное, не нужен 

для этого. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А зачем закон для этого, чтобы сделать 

паспортизацию? 

 



_______________. Якщо немає ……………… 

передать……………………….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть после введения закона в действие, да? 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. После введения в действие закона в течение месяца 

мы можем взять отдельную какую-то площадку. Например, в этом случае 

суды, и получить по ним результат. Правильно я понимаю? 

 

ВАСИЛЬЧЕНКО Ю.М.. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, хорошо. 

Следующее слово предоставляется Лаврінку Мирославу 

Владимировичу, заместителю директора координационного центра по 

оказанию правовых услуг Минюста.  

 

ЛАВРІНОК М.В. Доброго дня! Дякую за запрошення взяти участь у цій 

дискусії. Наша організація займається координацією дій по наданню 

безоплатної вторинної правової допомоги. І з 1 липня цього року така 

допомога також надається, зокрема інвалідам, які отримують пенсію або 

допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох 

прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Пробачте. В цілому закон 

визначає зрозуміло досить багато категорій. Тобто там ідеться 12 пунктів, 

кожне з яких вміщає в себе декілька категорій. І з 1 січня 2013 року 

безоплатна вторинна правова допомога надається в кримінальному процесі. 

Очевидно, що так само інваліди є тими клієнтами по суті, які отримують 

правову допомогу починаючи з січня 2013 року.  



Яким чином це організовано. У нас є 25 регіональних центрів, які 

спеціалізуються на наданні допомоги у кримінальному процесі, і сто 

місцевих центрів, які утворені були наприкінці, вірніше на початку цього 

року, і працюють з 1 липня цього року, надаючи допомогу всім іншим 

категоріям. Тобто це ідеться про цивільний  процес, адміністративний 

процес і так далі.  

Самі центри займаються організацією, власне, надання правової 

допомоги, а допомогу надають адвокати, відібрані у конкурсному порядку, 

включені до відповідного реєстру, ті, які мають контракти із центрами. 

Люди, які звертаються за допомогою до центру, можуть отримати три види 

правових послуг. Це складання процесуальних документів, здійснення 

представництва і надання захисту. Якщо говорити про контекст, власне, 

сьогоднішньої зустрічі, то ми зіткнулися зрозуміло ж на етапі   утворення 

центрів і пошуку для них приміщень з тими самими проблемами, з якими 

стикається Державна судова адміністрація. Нам було трошки легше. Ми були 

у, скажімо так, простішому становищі. Тому що ми створювалися не на 

порожньому місці. Ми мали вже результат різноманітних досліджень, і в 

тому числі і знали про результати досліджень, які проведені були спільно з 

USAID. Відповідно при пошуку приміщень для розташування центрів ми 

враховували ті побажання, ті вимоги, які є у людей з інвалідністю для того, 

щоби отримати рівний доступ з іншими особами. Я не буду повторювати, 

перелічувати, зрозуміло, ми всі розуміємо, про що йдеться. Я не можу 

сказати, що нам вдалося досягнути абсолютно стовідсоткового результату, 

оскільки можу навести приклад, в місті Червонограді, де місцевий центр 

розташований за залізничними коліями, де людина, скажімо, яка має 

титанічне здоров'я, вона теж може мати певні проблеми для того, щоб 

добратися, власне, до приміщення центру. 

Зрозуміло, що для того, аби повністю вирішити всі ці питання, нам 

потрібно також проводити і те навчання, яке сьогодні згадувалося, і це дуже 

хороша ідея, я сподіваюся, ми окремо будемо про це говорити більш 



детально, про навчання працівники центру, адвокатів, те, що стосується, 

власне, етики спілкування, так, оскільки в нас, зрозуміло, що в цілому 

суспільство потребує відповідних навичок. 

Те, що... але якщо говорити про технічні, власне, проблеми, то, 

скажімо, є певні труднощі і ми їх можемо вирішувати і завдяки додатковому 

фінансуванню, і повинні  вирішувати, оскільки в багатьох містах просто не 

було особливого вибору. Зрозуміло, що ми шукали самі оптимальні варіанти 

для державного бюджету, тому що, в принципі, ця реформа є достатньо 

дорогою і ми не могли собі дозволити, ну, витрачати кошти державного 

бюджету, які захмарні абсолютно. Тому в багатьох місцях ми шукали в 

першу чергу, ті варіанти оренди комунального або державного майна, де 

йдеться про одну гривню на рік, так. Тобто, зрозуміло, що це, можливо, були 

не самі кращі і не самі обладнані приміщення. 

Якщо говорити про те, що ми вже змогли зробити для осіб з 

інвалідністю, то станом на сьогоднішній день ми забезпечили надання 

допомоги майже трьом тисячам таких осіб. Тобто йдеться  не про абсолютну  

цифру, йдеться, можливо, про випадки надання правової допомоги. Це ті 

люди, які підпадають під дію закону, тобто стосовно яких було визначено, 

що вони відносяться до відповідної категорії визначеної законом, було 

прийнято рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

видано відповідне доручення адвокату і адвокати почали роботу з такими 

людьми. 

Можу навіть сказати, що, по суті, для нас досить таки несподівано, 

саме такі особи склали досить велику кількість від загальної, тобто це 43 

відсотки від загальної кількості суб'єктів право на безоплатну вторинну 

праву допомогу стосовно яких було прийнято таке рішення. Зрозуміло, що в 

нас є ще потреба у додатковому нормативно-правовому регулюванні для 

того, щоб покрити абсолютно всі  потреби  людей з інвалідністю. Зараз ми, 

зіткнувшись з проблемою чи питанням, вірніше, необхідності забезпечення 

перекладу для біженців, у нас це є, скажімо, так одним із питань пакету 



безвізового режиму, ми також вийшли несподівано на можливість 

врегулювати питання забезпечення сурдоперекладом. Зараз міністерство 

розробило, по суті вже, проект постанови відповідний, де поки що це буде 

вирішено на рівні підзаконного акту. Тобто будуть внесені відповідні зміни 

до порядку використання коштів і частина цих коштів буде спрямована для 

залучення перекладачів, в першу…, ну, не в першу чергу, а, вірніше, а 

одночасно і для біженців, і для людей із особливими потребами, які 

стосуються слуху або глухонімих. Тобто також сурдоперекладачів ми 

зможемо таким людям забезпечити.  

Можу сказати, що наразі принаймні нам невідомо про існування 

якихось конкретних питань чи конфліктів, які були пов'язані із відсутністю 

таких перекладачів. В органів судової влади, в органів соціального 

забезпечення, які опікуються інвалідами, очевидно, в них є певна практика 

залучення таких перекладачів. У більшості випадків люди звертаються 

самостійно із сурдоперекладачами до нас. Тобто вони вже мають відповідне 

забезпечення. Але для того, щоб створити абсолютні гарантії, ми це питання 

плануємо врегулювати таким чином.  

Також у нас є певний досвід співпраці, тому що, в принципі, кожен 

центр є самостійною юридичною особою, який має можливість вирішувати 

питання на місцевому рівні, виходячи із тих, які є найбільш актуальними. І 

можу навести приклад Чернігівського центру місцевого, де йде тісна 

співпраця із Українським товариством сліпих, так. Вони домовляються про 

спільні дії, про те, що можна ще додатково зробити для людей із 

відповідними потребами для того, щоб доступ до правосуддя для них 

полегшити.  

Крім того, з 5 жовтня в місті Чернівці працює перший call-центр, який 

займається наданням інформації про безоплатну вторинну правову допомогу. 

Нам було також дуже приємно дізнатися, ну, зрозуміло, не на цьому 

засіданні, а раніше про розташування інформації про безоплатну правову 

допомогу у приміщеннях судів. За це велике спасибі Державній судовій 



адміністрації, громадським організаціям, які цим опікувалися. Разом із 

потужностями call-центру люди можуть заздалегідь дізнатися інформацію 

про процедуру.    

Для цього не потрібно звертатися безпосередньо до центру їм 

розкажуть про необхідний перелік документів, про можливості отримати 

правову допомогу.  

Крім того, не чекаючи відповідного нормативно-правового 

регулювання, ми по суті запровадили практику виїзду до осіб з інвалідністю 

першої групи ті які не можуть самостійно пересуватися в принципі. Я не 

можу гарантувати, що скрізь у всій Україні ви отримаєте такі однакові 

можливості, оскільки є певні труднощі, тому що потрібно знову ж таки 

фінансове забезпечення для того, щоб представник центру міг поїхати, по 

суті це зараз люди роблять власним коштом, наші колеги. В багатьох 

випадках ідеться про відстань більше 100 кілометрів, навіть такі, тому що 

таких центрів утворено в регіоні від 3 до 5 і зрозуміло, що враховуючи там 

відстані до адміністративного центру регіону або, взагалі, між містами, тобто 

це може йтися про значні відстані. Сподіваюся, що разом із громадськими 

організаціями, з допомогою парламенту і з допомогою уряду, який 

забезпечить нам прийняття позитивних рішень по тим проектам, які зараз є в 

стадії розроблення, ми зможемо більше зробити для тих людей, які дійсно 

потребують особливостей доступу до правосуддя.  

Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Один вопрос. А вообще какой-то план в Минюсте 

есть по этому вопросу?  

 

ЛАВРІНОК М.В. Конкретно по… 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ.  График, что нужно сделать, когда, чего. И финальная 

точка. То, что вы сказали оно такое, как мне кажется, оно такое немножко, 

ну, вот…  

 

______________.  (Не чути) 

 

______________. Ви маєте рацію…   

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Хаотичное такое. 

 

ЛАВРІНОК М.В. Ні. Воно досить ситуативне, тобто про проблему було 

відомо ще з 1 липня. Тобто у нас, наприклад, це було частиною графіку 

плану Міністерства юстиції стосовно пошуку приміщення з пандусами, 

облаштування їх і так далі, тому подібне, це було частиною графіку.  

Те, що стосується забезпечення сурдоперекладу. Це дійсно, як я 

пояснив, тобто це виникло ситуативно, коли стало зрозуміло, що у нас є 

потреба забезпечення перекладу для біженців, відповідно у нас виникла 

задумка і поки що вона лише існує у вигляді проекту і для цього мабуть не 

потрібно якогось додаткового плану, оскільки це досить проста річ відверто 

кажучи.     

Те, що стосується співпраці. Це внутрішній план координаційного 

центру, тому що йдеться про співпрацю в принципі із громадськими 

організаціями. Відповідно громадські організації, які опікуються правами 

інвалідів, ну, на тих же права і за тим же графіком працюють.  

По суті, по великому рахунку, відповідно до Положення про 

Міністерство юстиції координаційний центр з надання правової допомоги 

здійснює повноваження Мін'юсту у цій сфері і є відносно автономним, тобто 

у нас в багатьох моментах просто немає потреби як такої включатися, ну, 

окремо в графік міністерства. Ми працюємо самостійно над цими питаннями. 

 



ШУХЕВИЧ Ю.Р. Перепрошую. Слухайте, в мене таке питання. А от 

скільки ви дали, чи у вас є статистика, допомоги інвалідам по Україні і 

реабілітованим? 

 

ЛАВРІНОК М.В.. Окремо? 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Окремо, окремо реабілітованим, окремо інвалідам. 

 

ЛАВРІНОК М.В.  Дякую за запитання. Я називав орієнтовну цифру, 

точна цифра станом, наприклад, на 23 листопада – це було забезпечено 

надання допомоги, власне, безоплатної вторинної правової, 2 тисячі 862 

особам з інвалідністю. У нас статистика ведеться відповідно до тих категорій 

суб'єктів, які визначені законом. Якщо ви маєте на увазі осіб, реабілітованих 

в плані медичної реабілітації, то у нас такої статистики не ведеться, оскільки 

це не є окрема категорія. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ні, я маю на увазі – жертви політичних репресій, 

реабілітовані. 

 

ЛАВРІНОК М.В. На жаль, в мене немає з собою такої статистики. Я 

так розумію, що йдеться вже не про питання інвалідності, які є 

сьогоднішньою темою, але така статистика доступна на сайті 

координаційного центру з надання правової допомоги. Якщо потрібно, я 

можу окремо письмово таку інформацію надати. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерий Михайлович, вам слово. Уповноважений 

Президента… 

 



СУШКЕВИЧ В.М. Шановний Олександр Юрійович, шановні народні 

депутати, шановні присутні! Ви знаєте, я хочу сказати, що взагалі проблема 

доступу до правосуддя – вона в системі проблем людей з інвалідністю, прав 

людей з інвалідністю, я сказав би, має дуже знаковий характер і особливу 

філософію. Ну, відома загальна ситуація, що головна проблема 

сьогоднішнього громадянина з інвалідністю – це невиконання чинного 

законодавства. Тепер дивіться так, людина куди йде, якщо закон не 

виконується, куди йде? В суд. А суд сам не виконує закони України по 

відношенню до людей з інвалідністю, все. І в цьому знаковість і 

проблемність, особлива проблемність недоступності правосуддя в Україні. 

Куди ж іти людині, коли порушуються закони України по відношенню до 

неї? Туди, де також порушуються ці закони? От в чому пріоритетність і 

значимість цієї проблеми. 

Знаєте, взяв би перший момент, пов'язаний з архітектурною 

доступністю. От, Олександр Юрійович, при всьому тому, що ви зауваження 

зробили шановному колезі з архбудінспекції Васильченку Юрію 

Миколайовичу. Знаєте, от, я знаю, що він вихованець громадянського 

суспільства. Я радію, що він тут, тому що це один з тих людей, який 

комунікації з громадськими організаціями інвалідів все-таки відчув, все те, 

що є реаліями сьогоднішніх проблем, в тому числі і доступності до,.. 

архітектурної доступності. 

Знаєте, отой законопроект, який лежить зараз в Кабінеті Міністрів, і він 

уже зроблений, ну, жаль, що ви не сказали, Юрій Миколайович, що він 

зроблений знову ж разом з громадянським суспільством. Там працювали 

громадські організації, там працювала Національна асамблея інвалідів 

України, інші громадські організації. Цей законопроект зроблений загалом 

урядових і неурядових організацій. 

Я,.. хай скаже колега, скільки? 

 

_______________ (Не чути)  



 

СУШКЕВИЧ В.М. Не так давно, тому що я сам особисто його бачив, не 

дуже давно. Але вже пора, Олександр Юрійович, вже пора, ви правильно 

посміхаєтесь з точки зору реалій, – вже пора його рухати до Верховної Ради. 

Тим більше, давайте згадаємо, що у нас залишився тиждень до 

Міжнародного дня людей з інвалідністю. Цей законопроект, я дуже просив 

би, що якось відштовхнули як людина… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ………. законодательство. Мы как народные 

депутаты можем вносить законопроект сами, это первое. Второе, вы как 

представитель Президента можете это делать через,.. просить через 

Президента. Если вы хотите, чтобы я толкал ситуацию в Кабинете 

Министров, это не мои полномочия. Единственное, что я могу, вы можете 

дать проект закона и мы можем его подписать всем комитетом, и завтра же 

его зарегистрировать в Верховной Рад.  

 

СУШКЕВИЧ В.М. Це цікава ситуація… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Или можете подождать еще месяца 4. Это ж ваше 

право. Это первое. 

Второе. Я делаю замечание не конкретному человеку, Валерий 

Михайлович, я делаю замечание структуре.  

 

СУШКЕВИЧ В.М. Соглашусь.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. К конкретному человеку у меня нет вообще 

претензий.  

 

СУШКЕВИЧ В.М. Соглашусь. Соглашусь с вами. І хочу сказати, що 

реалії того, що цей законопроект може зрушити ситуації по паспортизації 



суддів і системно вирішити цю проблему значимо і те реально чи цей суд 

доступний чи ні, тому що статистика, яка сьогодні є на рівні судової 

адміністрації, ну, це десь половина… менше половини суддів взагалі 

доступна. Ну, я б сказав би дуже умовно. Тому що, ви знаєте, я звертаюсь до 

Павла Михайловича Кондика, шановного колеги, якого я дуже багато років 

знаю як діяльну людину в системі юриспруденції. Але хочу вам сказати, вот, 

я під'їжджаю до суду, який доступний повністю і стоїть турнікет… Слухайте, 

там нічого… ніяких грошей не треба, щоб зробити доступний цей суд, просто 

зняти турнікет, щоб я проїхав просто, а так все, жодного східця немає, все 

чудово. Але стоїть турнікет і мене хлопці піднімають і… 

_______________. Переносять. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. … Гідність втрачаю я, переносять через турнікет. 

Слухайте, багато грошей треба, щоб зняти турнікети? І ми робимо зразу 

доступність дуже просто. Але питання в іншому. Шановні колеги, от умовно 

візуально зроблений доступний суд, а хтось заходив в туалет чи ні? А туди 

можна зайти? А скільки в суді сидіти? Вам не треба розказувати? Я просидів 

чотири з половиною години, захищаючи Українське товариство сліпих 

………, чотири з половиною години тримався до останнього, вибачте, тому 

що туалет недоступний. А чудово, все нормально, заїхав в суд. Він, галочка 

стоїть, що він доступний. Тому питання паспортизації і цього законопроекту, 

і цього закону це суттєвий чинник, який по архітектурній доступності буде 

забезпечений.  

Друга проблема. Проблема людей суб'єктивна, але об'єктивна 

проблема. Співробітники системи правосуддя, прокуратури, поліції і так далі 

практично не чули навіть про Конвенцію про права людей з інвалідністю. 

Судді під час розгляду ніколи практично, я не знаю прецеденту, щоб норми 

Конвенції про права інвалідів застосовували як норму прямої дії. Але хочу 

сказати про позитив. Шановні колеги, є постанова пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України про застосування судами міжнародних 



договорів України, де записано, що норми, які ратифікованих міжнародних 

договорів, закріплюють права, де є права людини, застосовуються як пряма 

норма. Рішення є, немає реалізації.  

Третя проблема. Люди з інвалідністю в більшості випадків також  не 

володіють достатніми правовими знаннями щодо власних прав і свобод. І 

практично знайти прецедент в судах, коли людина захищає свої права в суді, 

ну, це одиниці, одиниці, це унікальні випадки, які сьогодні є.  

Четверта проблема. Інформація для здійснення правосуддя є 

недоступною. Тут трошки сказали про глухих. Але  люди з вадами зору 

практично не можуть отримати інформацію про розгляд їх справи. Просто 

ознайомитись з документами справи. І це нереально. Це не передбачено. 

Вірніше це передбачено законодавством, нормативними актами, але реально 

людина це не може застосувати, тому що практики такої немає в судах.  

П'яте. Неможливо сьогодні в наших судах під час здійснення 

правосуддя забезпечити певною мірою потреби осіб з вадами слуху послуг 

перекладача. Колеги тут дещо  сказали, що є певна практика інколи 

сурдоперекладача. Але жестова мова як варіант застосування в суді 

практично це відсутня, і це одна із головних проблем. І люди з вадами слуху 

мають величезні проблеми з доступу до процесу правосуддя.  

Олександр Юрійович, хочу звернутись по конкретній сьомій проблемі. 

На сьогоднішній день тільки що недавно скасовано низку пільг зі сплати 

судового збору. Зокрема, громадські організації інвалідів, їх підприємств, 

установ, організацій за подання позовів, в тому числі по правам людей за 

порушення прав інвалідів, вони повинні вперше за всі року української 

незалежності повинні платити судовий збір. Забрали цю пільгу.  Пільгу, 

слухайте, хто сьогодні захищає в судах людей з інвалідністю, насамперед 

громадські організації.  

Сьогодні немає коштів прийти лідерам громадських організацій і 

захищати людей в суді.  



І додатково хочу сказати. Обклали судовим збором Фонд соціального 

захисту інвалідів. І до 25 мільйонів в наступному році треба віддати від 

бюджету інвалідів, віддати судовій адміністрації, замість того, щоб 

підтримати і вирішити проблеми інвалідів. Такого ще не було.  

 Я звертаюсь до вас з проханням поновити цю пільгу. Я готую також 

законопроект, може якось спільними зусиллями зробимо так, щоб ця пільга 

вона… Ну це не пільга, це реально можливість захищати людей в судах не 

обкладаючи їх судовим збором.  

Хочу сказати, що сьогодні є проблема подання позовів щодо спорів 

пов'язаних з дискримінацією, вони також сьогодні обкладаються, вони не 

обкладались, зараз також обкладаються судовим збором.  

Шановні народні депутати! Шановні колеги! На жаль, тільки що 

підвищено вдвічі ставки судового збору для фізичних осіб в тому числі для 

осіб з інвалідністю третьої групи, тобто інвалід третьої групи також, вдвічі 

збільшена ставка судового збору для них. 

Суттєвим чинником є сьогодні проблема, сьогоднішнього часу, те, що 

представники органів прокуратури законодавчо не зобов'язані приймати 

участь в судах. Раніше вони мали право, вони мали право реагувати на 

порушення прав з інвалідністю в тому числі в судах по відношенню до людей 

з вадами зору, слуху, опорного рухомого апарату, а також людей з 

інвалідністю щодо їх дієздатності.  

І наступна проблема, на яку сьогодні звертає увагу до речі і комітет 

ООН з прав людей з інвалідністю, те, що не дієздатні особи з інвалідністю 

позбавлені права звернення до суду за захистом своїх прав і в тому числі за 

поновленням їх дієздатності, а також на правову безоплатну допомогу. Тобто 

людина не вважає себе недієздатною і вона не має права звернутись в суд за 

поновленням своєї дієздатності, це проблема. І це ситуація про яку сьогодні 

сказали, до речі, експерти ООН по відношенню до України. 

Ну і останнє з того, що я хочу сказати. На сьогоднішній день відсутня 

статистика, реальна статистика… От ви кілька питань задавали. Статистика з 



питань доступу осіб з інвалідністю до правосуддя. Це проблема загальна, а 

раз. ви знаєте, що якщо немає статистики, немає проблеми. Це відома 

ситуація і вона ідентифікує проблему.  

Хочу сказати все-таки про позитиви. Динаміка по вирішенню цих 

проблем судової адміністрації, позитивна динаміка є. Безумовно, є, вона… я 

її бачу і бачуть про це і громадські організації інвалідів. Існує на 

сьогоднішній день план заходів щодо проведення приміщень судів у стан 

відповідно до доступу цих приміщень з боку людей з інвалідністю. Цей план 

виконується. Важко, не завжди, але він виконується.  

Ви спитали про бюджет, ну, скажімо, який приблизний для пандусів, 

для обладнання судів. От чисто по пандусам в мене є така цифра, Олександр 

Юрійович, десь біля двадцяти шести з лишнім мільйонів треба на всі суди 

України, щоб зробити щось те, що торкається пандусів – біля 26 мільйонів. 

Якщо добавити туди результати паспортизації або якось ектраполювати цю 

цифру по адаптації судів, по їх безбар'єрності і доступності, то ми отримаємо 

ситуацію, яка може дати основу для сприйняття вашої позиції, позиції 

комітету під час бюджетного процесу.  

Дуже мене, ну, скажімо, надихає позитив пов'язаний з тим, що доповів 

шановний колега Лаврінок М.В. від Міністерства юстиції щодо 

координаційного центру з надання правових послуг. Питання вирішення 

того, що торкається, ну, скажімо, надання юридичної допомоги, забезпечення 

юридичної допомоги для незрячих, людей з вадами слуху важких категорій, 

дистанційні судові процеси, надання цих юридичних послуг з боку цієї нової 

і значимої інституції також для мене, ну, з точки зору вирішення проблем 

доступу до правосуддя є позитивом. Дякую за увагу і сподіваюсь, перелік тих 

проблем і, ну, пропозицій по цим питанням я додатково готов надати 

письмово. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот, Валерий Михайлович, я, вот, послушал ваше 

выступление и хочу напомнить, что мы с вами власть, а ваше выступление 



как со стороны оппозиции. Вы представитель Президента, я руководитель 

провластной фракции. Мы говорим о проблемах, мы должны говорить не о 

проблемах и озвучивать их. Мы ж не журналисты с вами. Это задача не 

журналистов озвучивать проблему. А наша с вами задача власти решать эти 

проблемы, и это основное. Поэтому давайте просто, когда будем выписывать 

решение комитета, мы будем говорить не о тех проблемах, которые есть, и 

быть статистами, а о том, как их нужно решать и что нужно сделать. Вот шаг 

за шагом. Спасибо. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Дозвольте, я скажу, Олександр Юрійович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я прошу слово………… 

 

_______________. Валерій Михайлович, я з великою  повагою до вас 

ставлюся. Але я не хотів би, щоб комітет перетворювався на дискусійний 

клуб. Я тільки додам до того, що ви казали, ви все правильно сказали. Єдине, 

що всі посилаються на відсутність коштів в цій сфері. А я скажу дуже просту 

річ. Я просто прихильник радикальних мір завжди. От треба для ратифікації 

положень конвенції ООН достатньо всього лише зобов'язати всіх голів судів 

тиждень бодай поїздити на візку собі на роботу. І рівно через тиждень 

з'являться пандуси, зникнуть оті перепони, що ви казали і так далі.    І це 

набагато легше зробити, ніж пошукати кошти. Бо кошти вдома у суддів, у 

голів в основному. Ну, в принципі це все. Дуже дякую. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Олександр Юрійович, я хочу відповісти вам в 

отношении того, что мы власть.  Ви знаєте, отой законопроект, який лежить в 

Кабміні, він особисто мною опрацьований. Я не буду робити звіт того, що за 

цей короткий період вдалося з боку уповноваженого Президента вирішити  в 

нормативно правових актах України, і питаннях, які стосуються доступності 

судових адміністрацій і суду. Ну, питання не в звіті, питання в тому, щоб 



сьогодні зосередитися на проблемах і пошукати шляхи їх вирішення. Я 

акцентував, які проблеми сьогодні є. Я сказав про те, які варіанти сьогодні, 

шляхи вирішення. А питання в тому, що зроблено комітетом, уповноваженим 

Президента, Кабміном, іншими інституціями, це питання окремого звіту, 

який варто, дійсно, послухати по цим питанням. Якщо буде стояти питання 

про це, то готовий розказати всю ситуацію. До речі, функцію уповноваження, 

на жаль,  вони тільки моніторингові, на жаль. У народного депутата і в 

комітету більш імперативні функції, в тому числі законодавчого характеру.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так идите более коротким путем, не через Кабинет 

Министров, а через комитет. И мы быстро примем все законы. Еще не было 

закона, который комитет бы подал, который бы не был проголосован 

минимум 260 голосов в течении… 

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Еще раз говорю… 

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дайте я скажу. В течении… Не было закона, 

который подал бы комитет, который бы в течении месяца ……… уже не был 

бы принят в окончательном чтении и который не прошел минимум голосов 

260, не было еще ни одного закона комитета, который бы Верховная Рада 

…….. Дякую.  

Давайте далі.  

Лях Дмитрий Алексеевич, представитель уповноваженого Верховной 

Рады Украины по правам людей.  

 



ЛЯХ Д.О.  Дякую, Олександр Юрійовичу!  

Шановні народні депутати! Запрошені!  

Зупинюсь, скажемо так, тезисно, оскільки переважна більшість причин 

доступності як архітектурної так інформаційної було озвучено, тому на 

цьому зупинятись не буду, оскільки це підтверджується також з 

провадженнями уповноваженого за зверненнями осіб з інвалідністю.  

Які б окреслив проблеми основні, дві таких основні проблеми.  

На жаль, от звернення осіб з інвалідністю, які протягом 2014-15 роках і 

по цей час надійшло, їх уже майже 4 тисячі звернень, осіб з інвалідністю. 35 

відсотків стосується права на судовий захист. Це певною мірою пов'язано і з 

доступністю і можливістю захищати свої права особам з інвалідністю.  

Що свідчать результати моніторингу. Що одним із основних факторів 

стримуючих інтеграцію людей з інвалідністю в життя суспільства це 

наявність проблеми у сфері контролю та координації органів влади, зусиль 

щодо забезпечення реалізації уже прийнятих законодавчих та нормативних 

актів. Також включає і низку правосвідомість самих чиновників, в тому числі 

і в судовій адміністрації, не бажання приділяти пріоритети у цій сфері. 

Безумовно, значним фактором є і фінансове забезпечення цих програм. 

 Водночас, хочу привернути увагу на тому, що, як ви чули 

…………………, ми постійно, скажемо так, із судовою адміністрацією 

співпрацюємо з точки зору запитів д них чи є доступність, немає, 

запрошуємо і статистичні дані. На жаль, ці дані перевірити досконало по всіх 

судах фізичної можливості немає. Але звернення осіб з інвалідністю 

підтверджують ті проблеми, які були сьогодні наголошені. 

На чому ми, щоб не, скажемо так, не витрачати часу, хочу зупинитися 

на нормативно-правовому забезпеченні і неврегульованості. Я… тут уже 

було озвучено ДБН, який прийнято було в 2010 році. Фактично ті будівлі, 

елементи доступності …………….. було пов'язано, вірніше, де би будівлі, які 

були добудовані до 2010 року фактично вони підпадають під плани 

доступності, вот, і перевірку державного архітектурного контролю. Якщо 



буде… вдасться цей законопроект по паспортизації реалізувати належним 

чином, і я сподіваюсь, що все ж таки допоможе це для з'ясування реалізації 

цих прав. 

Існують законодавчі перешкоди на шляху застосування іншого заходу 

розумного пристосування проведення виїзних судових засідань, зокрема, в 

приміщеннях архітектурно доступних для людей з інвалідністю. Так для 

проведення виїзних судових засідань передбачено лише у кримінальному 

провадженні. Але, а ні норми Цивільно-процесуального кодексу, ні Кодексу 

адміністративного судочинства не містять відповідних норм. Залишається 

нереалізованим завдання Національного плану дій по реалізації Конвенції 

про права інвалідів в частині внесення змін до Закону про безоплатну 

правову допомогу.  

Уповноважений підтримує законопроекти, які зараз зареєстровані в 

Верховній Раді це 3044 та 3044-1 про внесення змін до деяких 

законодавчих… спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та 

підвищення якості надання цих послуг, що… реалізація, яких дозволить і 

буде кроком вперед у доступності дієздатних та осіб, цивільна дієздатність 

яких обмежена правосуддям.  

Власне, пропозиції ми можемо надати окремо. Але ж наголошую на 

тому, що в кожній щорічній доповіді уповноваженого, в альтернативній 

доповіді, яка була представлена Комітету ООН по правах інвалідів в цьому 

році. Ці проблеми озвучені і, в принципі, вони є доступними на сайті 

уповноваженого. Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо. 

Ну, смотрите, у нас все время дискуссия о том, что все озвучивают 

проблемы, никто не хочет работать. Все говорят о проблемах, если есть 

проблемы в ………………., а чего вы не говорите………………? Или не 

приходите и не говорите?  

 



_______________. Ми є уповноважені згідно з… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …………………… сюда в комитет, мы внесем. Я вас 

прошу, ну, пожалуйста, ну, не усложняйте жизнь, а. Ну, вот… 

 

_______________. Олександре ………….., добре.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте закончу, я вас не перебивал. Не находите 

инструмента почему не сделал, а находить возможность как сделать надо. 

Потому что на протяжении вот всей долгой истории Украины мы все время 

находим один аргумент – почему мы не сделали? Какие проблемы, придите в 

комитет, вот, сидят депутаты. Никаких нет проблем внести закон. Еще 

больше скажу, никаких нет проблем проголосовать его, было бы желание. 

Но, когда все время мы на протяжении долгого периода времени слышим 

только одну вещь – нам что-то мешает. Говорит: "А вы пробовали?". Как в 

лотерее, знаете, этот анекдот? Говорит, обращается к Богу и говорит: 

"Скажите, Боженька, чего мне так не везет в лотерее?". Боженька отвечает, 

говорит: "А вы пробовали покупать лотерейные билеты?". Так вот я 

убедительно прошу, чтобы, вот, все-таки наша дискуссия была более 

конструктивна, давайте переходить из ситуации  "что нам кто-то вечно 

мешает" в ситуацию "как мы это решаем" и голосуем в зале. Нет вопросов. 

Еще раз подчеркиваю, как бы не были политические дрязги. Там, в 

Верховной Раде, но когда закон идет на благо государству, 260-280 голосов 

даже с низкой явкой депутатов в Верховную Раду всегда есть, могу показать 

статистику. И это объективность. Спасибо.  

 

_______________. Дякую, Олександр… 

 

СУШКЕВИЧ В.М. (Не чути)  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, я… 

 

СУШКЕВИЧ В.М. ……………… прийняти в першому читанні. Так, що 

тут є законопроекти, будь ласка, приймайте.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, мы сейчас не будем считать количество 

законопроектов, хорошо? Мы можем сейчас с вами отдельно остаться, 

обсудим качество законопроектов и я вам докажу, что, наверное, не совсем 

качественные или они не соответствуют сегодняшней… или они не 

соответствуют сегодняшней ситуации, которая есть в стране. Если вы 

говорите про законопроекты, что мы должны выводить опять льготы, то 

концепция сегодняшняя государства перейти на …………………. И от льгот 

как можно больше уйти. Поэтому давайте сейчас перейдем от дискуссии по 

качеству законопроектов по тому, как они приводятся.  

Слово Грибальскому Ярославу Владимировичу, председателю 

Львовского областного отделения реабилитации инвалидов.  

 

ГРИБАЛЬСЬКИЙ Я.В.  Дякую, Олександре Юрійовичу. Мені приємно, 

що ми зараз прийшли до тієї розмови, власне, розглядати про права людини 

як права її доступу до судочинства, до правосуддя як такого. І, коли ми 

спочатку говорили тільки пандуси і скільки потрібно коштів, щоб 

облаштувати пандуси по всіх судових будівлях, приміщеннях України. Ну, як 

на мене, це не є нормально і все одно повної доступності тут не буде. Бо, 

якщо говорити про права людини і, якщо дивитися про будівельні норми, 

суди, які були прийняті в нас в Україні в 2010 році, а ще розроблялися в 2008 

році, вони відповідають принципам конвенції про права людини з 

інвалідністю. Якщо роздивитися, то йдеться доступ до судочинства до 

будівель і приміщень суду полягає не лише в пандусі як такому, як ми чули зі 

звіту, лише одне туалетне приміщення відоме в якоїсь будівлі Одеського 

суду. Якщо говорити, в чому ж полягають права людини в будівлі в 



приміщенні суду, то в будівельних нормах зазначено, що процесуальні 

підзони, проходи в цих підзонах, вони мають бути такими, щоб не було 

бар'єрів, і щоб будь-яка людина в тих підзонах могла пересуватися. В залі 

засідань має бути біля 5 відсотків місць придатних можливих для людей з 

інвалідністю, зокрема в кріслах, візках. В зонах очікування так само має бути 

2-3 таких місця приміщення для вивчення справ, про що говорилося, для, 

якщо би був адвокат незрячий, чи якщо би був учасник сторона також мала 

проблеми з зором, то вона також мала би право конфіденційності 

пропрацьовувати ті справи в окремому приміщенні.  

Отже, тому як на мене дуже слушна та думка, пропозиція щодо  

паспортизації, це як би одне. Друге, що я зараз приємно відзначив пропозиції 

від уповноваженого. Що нам дає, як би перешкоджає, щоб я як потребуючий 

міг подавати свою справу в будівлю, яка є доступною, так. Напевно, що в 

кожній області  чи в кожному місці, ну, можна би було знайти більш-менш 

сучасну будівлю, яку легше адаптувати з перечисленими вище вимогами, і 

тоді не лише кримінальне як би, ну, термін, я не є юрист. Але будь-яку 

справу, щоб я міг подати в будь-яке приміщення чи, якщо я запрошений в 

будь-якій ролі, там відповідача чи ще якогось там, щоб можна було це 

засідання по цій справі проводити в доступному приміщені. У всякому разі, 

напевно, що то не потребувало би аж таких величезних коштів. Дякую. 

Прошу? Ні, я маю на увазі, ну, в кожному місці є більш-менш кращі 

будівлі. Бо якщо ми, от приймав участь в цьому дослідженні, є суди, 

розташовані в будівлях пам'ятка архітектури, історичний ареал, там ніхто не 

позволить якийсь пандус зробити чи ще будь-які речі або треба фантастичні 

на реконструкції з відповідними всякими дозволами. Але, разом з тим, я маю 

інформацію і як багато практикується, де зараз будівлі бувших, 

адміністративні будівлі  заводів, які лягли, залишилися ті будівлі, 

приміщення, в багатьох випадках суди переходять туди. І таким чином 

зосередити кошти, зробити також за тими вимогами одну будівлю і як би 



адміністративно, і процесуально дозволити переносити ті справи слухання 

саме в ці будівлі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вам скажу свое мнение. Вот это что лепить здание, 

завод или что-то, нужно строить новое здание для судов, которое 

соответствовало бы ХХІ веку, это первое. Это гораздо дешевле чем 

переоборудовать любое старое здание. Потому что туда нужно подводить и 

систему там, я не знаю, оптового волокна и так далее, и тому подобное, мы 

живем в ХХІ веке, это мое мнение. А если брать историческое здание, оно 

тоже должно быть. Если исторически там был суд, исторически, то в 

принципе это логика такая, как я не знаю там мэрия в Нью-Йорке, там сидит 

маленькое здание, и никто не собирается его переносить. 

Иванюш Ирина Григорьевна. Лисак Леонид Павлович, сопредседатель 

общественного союза высшего ……… совета по делам ветеранов войны, 

участников антитеррористической операции.  

 

ЛИСАК Л.П. Уважаемый Александр Юрьевич, Валерий Михайлович, 

народные депутаты, коллеги, мы говорим сейчас о том, что готовим 

пропозиції щодо забезпечення. Если брать по порядку, можно сказать, говоря 

о безоплатной правовой помощи, мы упираемся в Закон Украины про 

прожитковый минимум. Мы можем сказать, добавить, что у нас появляется 

финансовая доступность, не доступность вернее. Потому что у нас 

социально-демографические группы населения определены всего лишь в 

пяти позициях, в которых нет слова "инвалид". Есть у нас человек с 

инвалидностью, который работает, который не работает. Есть, который… да, 

да, который работает, и который не работает. 

Поэтому здесь для человека определенно, который работающий 

является один уровень жизни, а для инвалида работающего еще и средства 

вынимаются для получения лекарств и сохранения своего здоровья. 

Касательно архитектурной доступности, здесь написано, что в судах там есть 



такое слово, что в судах. Я хотел бы добавить, что не только в судах, а также 

в місцях проведення безоплатної первинної правової допомоги, органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та спеціалізованими 

установами, що проводять безоплатну первинну правову допомогу. 

Друге: врахувати забезпечення архітектурної доступності при 

укладанні з юридичними особами приватного права договорів щодо надання 

на постійній або тимчасовій основі первинної правової допомоги.  

І третє, центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Тобто ті центри, які непосредственно занимаются обеспечиванием правовой 

безоплатной допомоги. 

Значит, по поводу, … В настоящее время в законодательствах 

зарубежных стран право граждан на подачу, есть подачу конституционной 

жалобы, которая не редко закрепляется в Конституции. Мы говорим о 

необходимости внедрения конституционной жалобы, как направление 

развития конституционного судопроизводства. Возникает вопрос, почему 

при наличии в судебной системе Украины, Конституционного Суда не 

только человек с инвалидностью, но и другое физическое лицо не может 

обратиться к нему с обращением относительно нарушения его прав 

конкретным законом государства, а таким образом защитить свои 

конституционные права если они ограничены, ссуженные по смыслу и 

объёму относительно существующих и гарантированы Конституцией 

Украины. 

Речь идет о прямом доступе граждан к конституционному правосудию, 

о возможности не ждать, когда Президент Украины или 45 народных 

депутатов найдут возможность поддержать индивидуальную жалобу 

относительно затронутого права человека в действующих законах. А 

собственными усилиями отстранять ограничения своих конституционных 

прав.  

Таким образом в специальных конституционных положениях, раздела 

ХП Конституции Украины осталось процедурно не реализованный 



конституционный принцип, части Ш статьи 8 Основного закона Украины, 

который говорит, что в Украине визначається ідея, принцип верховенства 

права,  нормы Конституции Украины є нормою прямої дії, звернення  до суду 

для захисту  конституційних прав і  свобод людини і громадянина 

безпосередньо  на підставі Конституції України гарантується.  Мы говорим, 

что  нам для защиты конституционных прав и свобод в частности тогда, 

когда их затронут ограниченное способом принятия законодательного акта. 

У нас есть согласно законодательства  перечень тех, кто имеет право подать 

такую жалобу это Президент Украины, не меньше  45 народных депутатов 

Украины, Верховный Суд Украины,  Уповноважений Верховной Рады 

Украины    з прав людини та  Верховної Ради Автономної Республіки  Крим. 

Можно было сюда внести  уповноваженого Президента з прав… Осіб з 

інвалідністю.  Поскольку Валерий Михайлович, как  никто знает наши 

больше   проблемы, чем любая другая инстанция.  

Ну, и об информационной  доступности,  хочется отметить, что наша 

одна из головных проблем, что  человек с инвалидностью не знает о своих 

правах. По сути, незнание своих прав означает наличие крайне слабого 

правосознания, что является существенной  причиной  нынешний ситуации 

относительно судебной  практики.  

Кроме того, граждане с инвалидностью и мы тут можем добавить, 

участники АТО часто  не только не знают о своих правах,  но и не знают, 

куда  обратится в случай их нарушения. Данная проблема вероятно связанная 

с недостаточной  работой со стороны местных органов  государственной 

власти также  недостаточность и просветильской  деятельности в области 

прав и свобод таковых лиц.  

Резюмирую выше сказанное, хочу отметить, что  государство, на  мой 

взгляд, недостаточно  уделяет внимание и контроль над соблюдение норм  в 

области прав граждан с инвалидностью. Как раз  ………., которая существует 

и общественный контроль, который может выражаться  у форме пересечения 

нарушение прав  граждан  по средствам судебной защиты. 



Однако оставить свои права и законные  интересы в судебном порядке 

последствием такой  ситуации являются права и безнаказанность лиц 

нарушающих законодательство, а значит, складываются благоприятные  

условия для дальнейшего  игнорирования с их стороны норм  права 

касающих прав и свобод граждан  Украины с инвалидностью. Спасибо 

большое. 

 

_______________. Вы так  быстро читаете, что просто  невозможно 

запомнить. 

 

_______________. Сказали, что  мало времени… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Новосецкому Михайлу Николаевичу, председателю 

правлению Киевской городской организации   общества слепых.  

 

НОВОСЕЦЬКИЙ М.М. Шановний Олександр Юрійович! Шановні 

народні депутати! Я  хочу декілька слів сказати саме щодо  ………. незрячих 

людей, доступність, фізична доступність до самих судів щодо нашої категорії 

– це, безумовно, ті ж самі пофарбування сходинок з першої до останньої в 

яскравий колір, тому що  його майже ніде нема, навіть тут у Києві немає. І 

певні, допустім, звукові "маячки". Але це, що касається фізичної доступності. 

А сьогодні нас більше "пече" – це те, що взяли судовий збір з громадських 

організацій інвалідів та підприємств. Розумієте, скільки навіть вже сьогодні в 

нас є можливостей… , не можливості –  необхідності, коли потрібно 

звернутися до суду, але оцей судовий збір, він сьогодні для громадської 

організації, яка є неприбутковою. І, практично перекреслює можливість 

звернення, тому що інколи потрібно судитися за 2-4 тисячі, а, практично, ще 

тисячу надо платити за те, щоби мати можливість досудити… судитись.  

І ще одне, що хотілось би обов'язково підкреслити: якщо незряча 

людина працює адвокатом чи юристом, то далеко не кожен суддя дозволяє в 



суді, щоб йому чтець допоміг прочитати ту чи інші довідку, ті чи інші 

матеріали. І це теж є та проблема, яка сьогодні дуже дошкуляє спеціалістам з 

вадами зору. Тому добре було б звернути саме на цей.. на ці проблеми увагу і 

при можливості допомогти.  

Я не буду більше, тому що тут дуже  багато такого… ну, вже сказано 

було те, що потрібно.  

Дякую.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Скрипка Наталья Сергеевна – исполнительный 

директор  Всеукраинского общественного объединения Национальной 

ассамблеи инвалидов Украины.  

 

СКРИПКА Н.С. Дякую, Олександре Юрійовичу!  

Ну, ви знаєте, більшість з тих питань, які я планувала озвучити, вже 

були  оголошені, думаю, не варто їх повторювати.  

Єдиний момент щодо доступності інформаційної. Ми сьогодні, 

практично, не приділили уваги доступності Інтернет і електронних ресурсів 

для осіб з порушеннями зору і слуху.  

Законодавчо-нормативні ці питання… нормативно ці питання в 

Україні, вони вже є визначеними. Тут питання лише дотримання цих вимог, 

які законодавством України передбачені. Тобто це стосується суддів… чи 

суддів… (Шум у залі) …судов, і це стосується, у тому числі, і пунктів 

надання безоплатної правової допомоги.  

І момент, ви знаєте, сьогодні ми говорили більше з вами все ж таки про 

фізичний доступ, доступ до будівель. Але не варто забувати про доступ 

процесуальний, оскільки можна якщо ми забезпечимо доступ фізичний, а 

процес залишиться недоступний, людина не отримує бажаного результату. І 

повертаючись до фізичного доступу до будівлі, ми сьогодні, ну, більшість з 

нас з вами, я так само у своїх записах, знаєте, писала: пандуси, але, знаєте, 

що у 2012 році, коли був презентований... державна доповідь українська 



державна доповідь про забезпечення доступності до закладів громадського 

призначення для людей з інвалідністю, де держава звітувала про рівень 

забезпечення пандусами, ми в нашому громадському русі це назвали 

пандусоманією. Оскільки ви розумієте, дуже така довго дистанція може бути 

від кількості пандусів до рівня забезпечення доступу, взагалі до забезпечення 

доступу. І той же приклад наводили сьогодні да, що пандус є, а що далі? Або 

двері, або тупік, або заходив  будівлю і на вході східці, або неможливість 

скористатися санітарною кімнатою і так далі. Тобто давайте уходити від 

взагалі поняття доступності і пандусу, і, до речі, пандус – це лише для 

маломобільних громадян, порушення зору, слуху, для них пандус є недуже-

то і цікавим, це набагато більш комплексне питання. Тому ми за 

паспортизацію, про яку говорили ...... інспекція і також прохання, коли це 

потрапить до зали Верховної Ради, цей проект закону, ми молимося за це, 

щоб підтримайте його, будь ласка. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы его гарантировано поддержим, даже не  должно 

быть и это самое… 

 

_______________. …. в стенограмме… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Конечно. Еще не было такого, чтобы мы сидели и 

публично что-то изъявляли, потом не выполнили. 

 

_______________. …І не вирішиш, ну, знаєте, окремою проблем. Тут 

треба, дійсно, комплексно підходити і до фізичного доступу, і до, власне, от 

юридичного доступу, щоб були юристи, які би допомагали інвалідам з 

потребами, людьми з обмеженими можливостями. Ну, і самим 

забезпеченням. От тут було сказано, що шрифтом Брайля щоб могли 

користуватися, мали можливість в судах користуватись, щоб мали ці докази 

якось давати ті люди, які обмежені зором. Перекладачі, особливо для людей 



глухих, і багато-багато дечого іншого. І, як правильно сказав пан Сушкевич, 

от така річ, як туалети, - це дуже важливо для людей, знаєте, які 

пересуваються на візочках. Ну, і ще, ще, ще багато що. 

Тут правильно було сказано, що, панове, в багатьох питаннях, дійсно, 

комітет наш міг би допомогти. Тільки тут така справа, що, власне, ви, 

громадські організації і діячі, які займаються проблемами інвалідів, повинні 

давати пропозиції в комітет. Ми можемо відповідні законодавчі акти 

підготувати і, ну, з вашою ж таки допомогою, і подати, подати до Верховної 

Ради. Я думаю, вони, дійсно, були би прийняті. 

Пан Третьяков правильно сказав, що вони будуть прийняті, комітет 

подасть від імені комітету, і вони будуть в основному прийняті. Там можуть 

бути до деяких питань застереження, але в основному вони будуть прийняті.  

Тому для подолання цих проблем от потрібна, власне, тісна співпраця з 

нашим комітетом, з депутатами всіх громадських організацій, які зацікавлені 

в цьому і які знають ліпше і краще потреби людей з обмеженими 

можливостями. Тому що бачити позору я можу сказати, ну багато дечого я 

сам відчуваю, але уявіть собі, що я не можу говорити за людей глухих, 

знаєте, з вадами слуху, то мають інші про це говорити.  

Ну і є ще деякі спеціальні питання, які дійсно тільки спеціалісти 

можуть говорити. 

Ну давайте, я би рекомендував вам подумати над тим в  кого що 

особливо болить, хто відчуває такі особливі незручності при доступі чи то до 

судів, і, я би сказав, не тільки до судів, це стосується, ми сьогодні зосередили 

доступ до судочинства, а згадайте, що кожному інваліду треба прийти в 

районну адміністрацію чи в міську адміністрацію, в міську раду, я не знаю, 

ще в інші установи, в той же ЖЕК, вже не будемо говори в які установи, і він 

також не має доступу.  

Також скажемо про громадський транспорт, як туди людям з 

обмеженими можливостями добиратися, особливо ті, які не на ногах 

пересуваються, на візочках. Ну і багато, і багато дещо навіть ліфти, піднятися 



на ліфті, але треба, щоб туди на візочку заїхати в цей ліфт, ще також 

проблема. Ви розумієте?  

Отже, всі ці проблеми вимагають такого рішення і кваліфіковано.  

І тому я би також рекомендував не зосереджуватись тільки на доступі 

до правосуддя, а взагалі доступу людей з обмеженими можливостями до 

громадського життя в усіх сферах. ви знаєте, суд судом, але крім суду є ще 

багато дечого іншого, куди люди з інвалідністю потребують доступу. А в нас, 

на жаль, це в світі в розвинених країнах є, а, на жаль, у нас в 

пострадянському суспільстві ми обмежені надзвичайно. Дякую. 

 

_________________. Ну, я хотів би почати з того, що не треба 

видумувати ровер чи велосипед. Все вже в світі видумано. Треба просто 

скористатися цим досвідом, треба подивитися, як це робиться в Сполучених 

Штатах, у Великобританії, у Німеччині, бо там все це є. Не треба нічого 

видумувати, не треба шукати проектні організації, які будуть це робити. 

Треба просто точно скопіювати. 

Є економіки, які цілком побудовані на тому, що вони копіюють 

японське, китайське і доводять до досконалості. Ми не можемо просто взяти і 

просто скористатися. Я думаю, що, якщо ми звернемося до міжнародних 

організацій, які,.. навіть виробничих, які займаються виробленням отакого 

обладнання. Вони залюбки конструктив віддадуть. І ми будемо виробляти 

тут на місцевих базах по наших цінах те, що є в світі найкращим в тому чи 

іншому варіанті. 

Що ще хотілося б сказати? Що багато говориться про те, що держава не 

дбає про своє населення і так далі. Ну, це не є правда, просто у держави 

немає, за що дбати, це напевне. Якщо б ще не крали, було б взагалі все 

гаразд. Але це тоже банальна тема на сьогоднішній день. Але, повертаючись 

до інвалідів, хотілося б… Ніхто сьогодні чомусь не сказав про взагалі якісь 

морально-етичні принципи в суспільстві, що проблеми інвалідів 

починаються з того, як до інвалідів ставляться в суспільстві, і чи можуть 



вони взагалі вийти з дому. Ви кажете, що чи можуть вони прийти до суду. Ви 

жартуєте? Половина інвалідів не можуть вийти з хати, спуститися на перший 

поверх і вийти взагалі на вулицю. А ми вирішуємо проблеми судів, уявляєте 

собі! 

Я думаю, що ця проблема має стати одною з головних в суспільстві, 

адже все починається з людського фактора. І оскільки у нас дана така 

неприречна така реальність як, вибачайте за таке ганебне слово, АТО, тому 

що це є війна, а на війні як на війні. Тому маємо, взагалі, рахуватися з тим, 

що інвалідів буде більше і вони будуть частиною суспільства. Я би навіть 

таку ж норму як ми ввели по жінках по виборчому законодавству, таку саму 

норму ввів би в законодавство виборче по інвалідах. В кожному списку партії 

має бути бодай один, два, три інваліди, щоб, тоді і Верховна Рада по іншому 

буде ставитися до інвалідів.  

Тому я би представників преси, якщо тут є… Вже нема.  Бачте. Вони не 

витримують.  

Тим не менше я би закликав, щоб вони почали писати про інвалідів вже 

сьогодні, бо вони пишуть про збиті літаки СУ, ну, про будь що вони пишуть 

крім проблем нашої власної країни. Давайте всі, до кого підходять 

журналісти, казати про морально етичний аспект нашої проблеми.  

Дуже дякую.  

 

______________. ……… взагалі.  

Благодарю.  

В продолжении риторики о которой говорил пан Юрий. Мы правда 

большую часть времени на нашей встрече посвятили вопросам физической 

доступности, а проблем на самом деле связанных вообще с жизнью людей с 

инвалидностью или ………. потребностями в общем гораздо больше 

конечно. Одна из таких проблем собственно это и есть тривиальная, 

примитивная проблема доступа к информации. Я бы хотел обратить 

собственно именно на это ваше внимание, потому что первая проблема, о 



которой в основному говорили сегодня на встрече она касается естественно и 

государственного финансирования, это достаточно сложная тема. А вот 

проблема собственно доступа к информации она же зависит, на самом деле, 

скорее от политической воли как мы привыкли говорить или от решения в 

министерствах профильных и ведомствах и это зависит на самом деле всего 

на всего от распоряжения министра, мы просто забываем об этом чаще всего. 

И речь на самом деле идет не только о судебных инстанциях, а о других 

государственных органах.  

Напомню вам, позволю, в 2013 году в Украине были приняты 

технические условия для создания и модернизации государственных 

вебсайтов госструктур которые касаются доступа к ним пользователей с 

проблемами зрения и слуха. В этом  документе, кстати, обращаю ваше 

внимание, сказано следующе. Что информация на сайтах госорганов должна 

быть, например, максимально доступной для адаптивных программ 

экранного доступа. Например, должно обеспечивать звуковой …… вывод 

данных, например, аудио и видеоматериалы должны сопровождаться 

текстами эквивалентным информации на аудио и видеозаписи, и так далее, и 

так далее, да, там размер шрифта должен быть до 200 процентов, без 

использования вспомогательных технологий восприниматься. 

Вот кто-то из сидящих в этом зале замечал подобные вещи на сайтах 

госструктур? Вы же часто достаточно заходите. 

Важный нюанс стоит в том, что на самом деле данные технические 

требования, утвержденных, к стати, постановлением Кабинета Министров, 

они носят всего-на- всего рекомендательный характер, в этом, вероятно, и 

состоит проблема, с которой мы столкнулись. Я специально зашел на 

официальные представительские веб-ресурсы правительственные, включая 

Высший Конституционный Суд, например, чтобы понять придерживаются ли 

госорганы какого-то либо норм данных документов. Нет, на самом деле, не 

один государственный орган, кстати, за исключением сайта Президента, не 

могу обратить внимание на это, не могу не обратить внимание  на это, 



который по некоторым позициям только адаптирован под эти требования, не 

считает необходимости со своей стороны общаться с людьми, которые их 

просто не видят и не слышат. Ну так мне кажется. Нигде нет разъяснения 

рекомендаций о том, как им действовать, какие у них есть права, в каком 

конкретном органе, собственно, они могут получить информацию по защите 

собственных прав либо, собственно, в своих правах. Напомню, что в стране 

все-таки около 2 миллионов 700 тысяч людей с инвалидностью только по 

официальным данным. 

Используя программы, например, для считывания текста, эти люди 

могли бы получить жизненно важную информацию. 

Возможно, многие из вас помнят резонансное дело по иску незрячего 

адвоката Андрея Стегницкого против "Укрзалізниці", было такое дело, по 

поручению сообщества незрячих юристов Стегницкий требовал у 

"Укрзалізниці" сделать доступным для незрячих людей Интернет-сайт для 

покупки железнодорожных билетов. "Укрзалізниця" проигнорировала 

обращение незрячих и только после полугодового судебного процесса 

Апелляционный суд Львовской области обязал перевозчика монополиста 

приспособить официальный сайт для людей с инвалидностью. Хотя нормой, 

в принципе, это так и не стало, просто осталось судебным кейсом, ну, 

показателем, наверное, для узкого какого-то пользования. 

У нас на самом деле есть все возможности при минимальных усилиях 

обеспечить связь людей с инвалидностью с внешним миром. Поэтому, со 

своей стороны, предложил бы включить в решение сегодняшнего заседания 

комитета норму об обеспечении прав людей с инвалидностью на 

соответствующие потребностям доступ к информации через официальные 

веб-сайты органов государственной власти. Вот давайте начнем хотя бы с 

этого, для того чтобы люди, по крайней мере, понимали, как они и с кем 

общаются. Спасибо. 

 



СУШКЕВИЧ В.М. Можна додаток невеличкий до вашого… Із 

позитиву, Олександр Юрійович: зроблено Єдиний державний реєстр судових 

рішень, адаптований для незрячих людей. Так, між іншим, зроблено це, да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это сделано у нас? 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, Валерий Михайлович, я скажу, что я 

абсолютно согласен с тем, с того, с чего вы начали свое выступление: по 

поводу доступа людей с инвалидностью к правосудию, что это отдельная 

философия. Я понимаю, что мы, наверное, не можем исправить ситуацию 

быстро в стране, что касается выхода из квартиры инвалида, средств 

передвижения и так далее. Но то, что ему положено по закону, вернее, по 

морально-этическому, или по всем правилам жизни, институций, - это 

правосудие, мы можем, я думаю, сделать достаточно быстро. Потому что это 

правда, что у инвалида есть единственный инструментарий, где себя 

защитить, - это суд.  

Поэтому я, ………….., серьезно вам говорю, давайте вот соберемся, 

Валерий Михайлович, кого вы еще считаете нужным, пригласим в комитет. 

Что нужно сделать в этом бюджете, я вам точно говорю, что это будет 

сделано. Чтобы, правда, это не было пандусоманией, я согласен с этим, что 

вся страна в пандусах или, знаете, маленькая ремарка: когда учился в 

военном училище – это были войска ПВО, - и у нас был начальник войск 

ПВО, он решил, что все люки нужно покрасить в цвет мухомора, чтобы 

курсанты или солдаты не падали; и вот вся страна была в этих вот люках. 

Чтобы у нас потом не получилось, что вся страна в пандусах, а дальше 

пандуса инвалид никуда попасть не может. Что это важно, но это, наверное, 

не самое важное, а самое важное сделать весь комплекс. 



Поэтому еще раз говорю, давайте сядем по бюджету, посмотрим, что 

можно сделать, что… Только вот объективные цифры, и вот уйти от 

позиции: давайте попросим максимум, а на середине чего-нибудь получим, а 

потом самое худшее будет – это недофинансированные проекты. Потому что 

это и потерянные деньги, и у людей нет никакого эффекта. 

То, что касается закона. Кому позвонить надо, чтобы ускорить, 

скажите? Поскольку парламент несет контроль… 

 

_______________. Министру Кабинета Министров. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Подчеркиваю: контрольную функцию, то это в 

совершенном ведении депутатов ускорить этот процесс. Просто дайте там, 

напишите номер входящего, как называется этот закон, и кому нужно 

позвонить, воспользуемся средством коммуникации. Ни в коем разе не 

телефонным правом, а средством коммуникации для того, чтобы ускорить 

этот процесс, потому что это, правда, без статистики и без понимания, что 

нужно делать. Мы все слепы, мы ничего не можем сделать. 

Решение комитета мы раздадим всем организациям. Мы его не будем 

писать сами и вам предоставлять как свершившийся факт. Мы его раздадим, 

чтобы все внесли в него свои рекомендации, правки, и на следующем 

комитете мы его примем. В принципе, точно так же, как мы проводили 

слушанья Второй мировой войне, к годовщине Второй мировой войны по 

ветеранам, инвалидам. И все, что вот было на этих слушаньях, могу вам 

сказать честно, гордо, все было выполнено в виде законов, подзаконных 

актов и так далее. И здесь было точно так же. 

У нас ни в коем случае не в правилах проводить комитет или 

встречаться с общественными организациями для галочки. А потом 

статистика: у нас была там 151 встреча с общественной организацией 

безрезультативных. Будем встречаться, может быть, реже, но точно для того, 

чтобы выполнить данную работу. 



Спасибо. Может, хотите что-то добавить еще?  

Пожалуйста.  

 

МАЙОРОВА Н.В.  Коаліція захисту прав інвалідів з інтелектуальною 

недостатністю.  

Я хочу доповнити. Всі виступаючі говорили про таку фізичну, 

інформаційну доступність. Але не було замічено, що в нашій ситуації можна 

ще використовувати і потрібно використовувати спрощену мову, щоб 

інформація була зрозумілою не тільки для осіб з інтелектуальними вадами, а 

взагалі щоб її було легко і просто читати. 

У нас є перекладені стандарти європейські, як це використовувати, як 

подавати інформацію, щоб вона була легкою для читання. Ми можемо з нею 

поділитися. І якщо це…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу прощения. Я просто, наверное, я -  бывший 

военный, я привык, вот у нас написано, повестка дня вот эта, мы с 

удовольствием давайте следующую встречу совместно с Валерием 

Михайловичем организуем по другому направлению. Но давайте сейчас идти 

по повестке дня и по теме обсуждения.  

 

МАЙОРОВА Н.В.    Теж можна в судах використовувати…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Приходите в комитет, будемо общаться.  

 

 МАЙОРОВА Н.В.  .  Добре.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте сейчас просто идти по повестке дня.  

Особая благодарность фонду USAID вот за эту работу. Потому что в 

принципе, я думаю, что это будет большой толчок, как нужно делать. Такой 

образец. То, что тебе нужно сделать во всех в принципе 677 судах, для того 



чтобы получить внятную картину. А потом сделать еще одну колоночку, 

плюс-минус – выполнили-не выполнили. Все достаточно просто.  

Спасибо. Всего доброго. 


