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У звіті представлено результати моніторингу дотримання прав людей з інвалідністю в 
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ВСТУП 

 

Після окупації Криму у 2014 році ця територія перебуває в полі пильної уваги 
українських та міжнародних правозахисників. Серед тем, що підлягають постійному 
моніторингу, — свобода від катувань та жорстокого поводження, право власності, 
справедливий суд, окремі елементи прав дитини та інше. Правозахисники збирають та 
аналізують інформацію щодо окремих випадків, порівнюють українське та російське 
законодавства для оцінки змін можливостей, готують звернення до міжнародних 
інституцій та судів.  

Однак тема людей з інвалідністю залишається нерозкритою. Ця група зазвичай не 
потрапляє в поле зору традиційного правозахисту, а профільні організації більш 
зосереджені на підсиленні голосу та покращенні соціального захисту людей з 
інвалідністю на підконтрольній Україні території.  

Нині на півострові проживає майже 131 тисяча осіб з інвалідністю. Аналіз наявної у 
Федеральному реєстрі РФ1 інформації по Криму дає змогу виокремити такі тенденції 
щодо кількості осіб з інвалідністю: 

- особи з інвалідністю жіночої та чоловічої статі майже в однаковій кількості (осіб 
з інвалідністю жіночої статі на 2% більше порівняно з особами з інвалідністю 
чоловічої статі); 

- найменше осіб з інвалідністю першої групи, найбільше осіб з інвалідністю 
третьої групи; щороку кількість осіб з інвалідністю третьої групи збільшується; 

- за віковою групою найбільше осіб з інвалідністю, старших за 60 років; 
- серед причин інвалідності: найбільша кількість пов’язана із загальними 

захворюваннями, так само значна кількість осіб з інвалідністю є такими з 
дитинства; 

- щодо дітей з інвалідністю: кількість хлопчиків з інвалідністю на 16% більша 
порівняно з кількістю дівчаток з інвалідністю; 

- найменше дітей з інвалідністю у віці до трьох років, найбільше дітей з 
інвалідністю у віці 8-14 років; 

- у цілому частка дітей з інвалідністю відносно загальної кількості осіб з 
інвалідністю в середньому становить 5%.  
 

Місцеві активісти відзначають, що умов забезпечення доступності та розвитку 
інфраструктури не створено, кількість людей з інвалідністю щороку збільшується. 
Однак інформації про забезпечення їхніх фундаментальних прав та свобод людини 
немає.  

Відомо, що люди з інвалідністю також потрапляють до числа політичних ув'язнених і 
переслідуються за свою громадянську позицію. Так, за оцінкою кримських 
правозахисників, на початок 2022 року (до повномасштабного вторгнення РФ в 
Україну) серед 116 українських політв’язнів (дані «Кримської правозахисної групи»), що 
перебувають у тюрмах Росії та Криму, 15 — люди похилого віку та люди з інвалідністю.  

Предметом уваги українських журналістів стало також продовження історії родини 
Шугаєвих, які мають інвалідність мешкають в інтернатному закладі та з 2013 року 
виборюють право виховувати власних дітей. До окупації цей кейс супроводжувався 
фондом стратегічних справ Коаліції проти дискримінації в Україні. 

До кінця не зрозумілою залишається доля важливої для нашої країни інфраструктури 
реабілітації та підготовки паралімпійців — Національного центру паралімпійської та 
дефлімпійської підготовки та реабілітації людей з інвалідністю в Євпаторії. 

                                                
1 Всеросійська база даних громадян з інвалідністю: https://sfri.ru/  

https://sfri.ru/
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Такі фрагменти інформації не дають можливості скласти уявлення про життя та рівень 
дотримання прав людей з інвалідністю в Криму.  

Наш проєкт було задумано ще до початку повномасштабної агресії Росії, але останні 
події в Україні та світі лише посилили його необхідність. Ми поставили собі за мету 
відкрити завісу над темою прав людей з інвалідністю в окупованому Криму, дізнатися 
більше про виклики й небезпеки передусім у сфері врахування думок та інтересів 
людей з інвалідністю через наявні форми вираження поглядів (свобода слова, зібрань, 
асоціацій), зібрати та проаналізувати інформацію про те, як саме можуть реалізовувати 
свої фундаментальні права людини люди з інвалідністю в сучасному Криму, розглянути 
становище дотримання прав людей з інвалідністю в Криму. За допомогою експертів ми 
розробили рекомендації, які будуть спрямовані на покращення загальної ситуації та 
використані в адвокаційних кампаніях різного рівня. 

Результати нашої роботи представлені в цьому звіті. 

Проєкт поєднує досвід організацій, експертів та експерток, які працюють в інтересах 
людей з інвалідністю - громадська спілка “Ліга сильних” та, які всі ці роки відстежують 
ситуацію з правами людини в Криму - громадська організація “Кримська правозахисна 
група”. До роботи було залучено експертів та експерток із прав людини, прав людей з 
інвалідністю та фахівців і фахівчинь із правозахисного моніторингу. 

Команда проєкту висловлює щиру подяку всім нашим волонтерам і волонтеркам, 
експертам та експерткам, а також людям з інвалідністю, які не побоялися взяти участь 
у нашому опитуванні й без кого цей звіт був би неможливим.  

Експертна група: 

● Тамара Бугаєць 
● Ірина Сєдова 
● Ігор Шрамко 
● Олена Грабовська 
● Ольга Скрипник 
● Марія Ясеновська 

Волонтерська група: 

● Уляна Пчолкіна 
● Віталій Пчолкін 
● Крістіна Шостакова 

Окрема подяка Фундації Будинків Прав Людини, що надала фінансову підтримку цьому 
проєкту. 

 

 

  



6 

РЕЗЮМЕ 

З червня по жовтень 2022 року громадські об’єднання “Ліга сильних” та “Кримська 
правозахисна група” провели дослідження стану дотримання прав людей з 
інвалідністю в тимчасово окупованих АР Крим та м. Севастополі. Реалізація цього 
проєкту стала можливою завдяки Фундації Будинків Прав Людини та фінансової 
підтримки Європейського Союзу. 

Ми поставили собі за мету відкрити завісу над темою прав людей з інвалідністю в 
окупованому Криму, дізнатися більше про виклики й небезпеки передусім у сфері 
врахування думок та інтересів людей з інвалідністю через наявні форми вираження 
поглядів (свобода слова, зібрань, асоціацій), зібрати та проаналізувати інформацію про 
те, як саме можуть реалізовувати свої фундаментальні права людини люди з 
інвалідністю в сучасному Криму, розглянути становище дотримання прав людей з 
інвалідністю в Криму. Серед сфер дослідження було виділено: виживання та 
забезпечення базових потреб; свобода асоціацій; свобода слова; справедливий суд; 
недискримінація та доступність; реабілітація й абілітація. 

Моніторингова група використала доступні техніки та методи збору інформації, які 
зазвичай застосовують під час моніторингу дотримання прав людини: аналіз 
українського та російського права, контент-аналіз ЗМІ, опитування самих людей з 
інвалідністю, адвокатів та адвокаток, що працюють із темою захисту їхніх прав. З 
огляду на ситуацію було розглянуто як українське, так і російське право задля 
порівняння й запровадження надалі найкращого правового врегулювання становища 
людей з інвалідністю. Через неможливість польових досліджень матеріали збиралися 
дистанційно й переважно онлайн. 

Серед наших основних висновків: 

● Згідно з законодавством РФ на території Криму не використовується 
правозахисний підхід до інвалідності, застосовується переважно медична 
модель інвалідності. 

● Принцип "нічого про нас без нас" не працює: усі критичні висловлювання несуть 
за собою ризик покарання. 

● Пенсії та пільги не сильно відрізняються від українських при в 3 рази більшому 
прожитковому мінімумі. Людям з інвалідністю важко забезпечувати собі навіть 
базові потреби. 

● Віднесення окремих прав людини, таких як доступна інформація, до пільг 
нівелює значення прав людини у суспільстві і ставить їх забезпечення у 
залежність від бажання влади. 

● Послуги з реабілітації стали менш доступними, їх якість погіршилася. 
● Створюються умови для дискримінації та виключення людей з інвалідністю з 

суспільного життя. ЗМІ формують викривлене розуміння інвалідності, а самих 
людей з інвалідністю зображують, як жертв. 

● Відсутність пристосованих закладів для відбування покарань людьми з 
інвалідністю означає майже гарантовані катування для них . 

● Можна стверджувати неготовність до евакуації людей з інвалідністю з 
півострова у випадку перенесення туди бойових дій, а також про високу потребу 
у вивезенні людей для лікування та реабілітації вже зараз через нестачу 
лікарських засобів. 

Зібрані матеріали та рекомендації вже стали основою адвокаційних кампаній, 
спрямованих на покращення ситуації з дотриманням прав людей з інвалідністю в 
Криму та прав людини в Криму в цілому. В рамках моніторингу автори звіту 
рекомендують наступне: 
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Міжнародним організаціям, дотичним до захисту прав та інтересів людей з 
інвалідністю: 

 

● Комітету ООН із прав людей з інвалідністю слід активізувати діалог із Росією 

щодо вилучення терміна “інвалід” із офіційних документів ООН російською 

мовою. 

● Спільно з українською владою розробити стратегії дій для полегшення евакуації 

людей з інвалідністю з півострова на випадок перенесення на територію Криму 

бойових дій та з метою отримання лікування або реабілітації. Урахувати досвід 

евакуації людей з інвалідністю в материковій Україні, особливо ті проблеми, з 

якими вони зіткнулися в перші місяці після повномасштабного вторгнення. 

● Необхідно на міжнародному рівні розслідувати факти використання мови 

ворожнечі щодо людей з інвалідністю задля розпалювання ненависті та 

підбурювання до агресії щодо України, українців та українок, зокрема ці ситуації 

як докази в міжнародних судах та квазісудових органах. 

● Варто розглядати ситуації ув’язнення людей з інвалідністю в Криму або на 

території РФ як катування і ситуації, які несуть загрозу життю людини через 

відсутність умов для утримання людей з інвалідністю та забезпечення для них 

належного медичного догляду. 

● Важливо детально відстежити виконання РФ Заключних зауважень Комітету 

ООН із прав людей з інвалідністю від 2018 року, приділивши особливу увагу 

питанням протидії дискримінації, забезпеченню доступності та інклюзії. 

Результати можуть стати предметом обговорення РФ в Комітеті в рамках 

наступного циклу звітування, що вже розпочався в жовтні 2022 року. 

 

Країнам-учасницям Міжнародної Кримської платформи: 

 

● Передбачити програми для розвитку інфраструктури, доступної для людей з 

інвалідністю, та розвитку системи, спрямованої на захист інтересів людей з 

інвалідністю, після деокупації Криму та відновлення влади України на півострові. 

 

Органам влади України: 

 

● Уже зараз розробити стратегії підтримки людей з інвалідністю з окупованого 

Криму, які хочуть евакуюватися на безпечні території та в безпечні країни, а 

також надати їм всю необхідну правову та дипломатичну підтримку. Необхідно 

передбачити евакуацію або тимчасовий виїзд із метою отримання лікування та 

реабілітації. 

● Необхідно активізувати перехід в Україні до правозахисної моделі інвалідності, 

згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, та популяризувати цю 

модель на політичному рівні та через засоби масової інформації. 

● В українському законодавстві варто змінити підходи до оформлення 

інвалідності, полегшити його, врахувати досвід російської сторони та ініціатив, 

запроваджених в Україні через воєнний стан, щодо подання документів онлайн і 
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проходження заочної експертизи та запровадити такий підхід на постійній 

основі. 

● Потребує перегляду система пенсійного забезпечення та система пільг. Пенсії 

прив’язані до прожиткового мінімуму, який уже давно не відповідає реаліям та 

потребам людей з інвалідності. Його перерахунок міг би суттєво змінити 

ситуацію на краще, але існує великий ризик розбалансування всієї фінансово-

податкової системи країни через її прив’язку до прожиткового мінімуму. Тому 

варто вивчати російський досвід страхових пенсійних виплат, а також досвід 

інших країн для запровадження кращих практик. Система пільг також має бути 

переглянутою, її мають замінити гідні пенсії та доступність реалізації прав 

людини. 

● Слід розглянути можливість запровадження звільнення від судового збору 

громадські об’єднання, які займаються питаннями людей з інвалідністю та 

представляють їх інтереси, для цього варто попередньо вивчити практику 

звернень таких організацій до суду та їх залучення як відповідачів. 

● Випадки використання мови ворожнечі щодо людей з інвалідністю та 

використання її в розпалюванні ненависті проти України мають стати 

предметом розслідування українських правоохоронних органів задля 

формування доказової бази злочинів проти людяності. 

 

Громадянському суспільству та журналістській спільноті: 

 

● Журналістській спільноті варто приділяти більше уваги висвітленню порушень 

прав людей з інвалідністю в окупованому Криму, а також використанню 

базованого на правах людини підході в роботі з цією групою й формуванню 

толерантного ставлення суспільства. 

● ЗМІ та громадським організаціям слід демонструвати підтримку людей з 

інвалідністю в Криму, за потреби ставати їхнім голосом та надавати майданчики 

для висловлення. При цьому важливо враховувати виклики, пов’язані з 

індивідуальною безпекою. 

● Не менш важливим є створення та підтримка зовнішніх інформаційних ресурсів 

для людей з інвалідністю з Криму, а також включення тематики інвалідності в 

наявні. 

● Профільним українським та міжнародним організаціям людей з інвалідністю, а 

також правозахисним організаціям та тематичним ініціативам по Криму варто 

вносити тему прав людей з інвалідністю в Криму до своєї роботи, зокрема в 

адвокаційну, просвітницьку та гуманітарну діяльність. 

● Профільним громадським організаціям відстежувати ситуацію з дотриманням 

Конвенції про права осіб з інвалідністю для подання тіньових звітів до Комітету 

ООН із прав людей з інвалідністю.  
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МЕТОДОЛОГІЯ 

 

Цей звіт не є науковим дослідженням. Моніторингова група використала доступні 
техніки та методи збору інформації, які зазвичай застосовують під час моніторингу 
дотримання прав людини: аналіз українського та російського права, контент-аналіз 
ЗМІ, опитування самих людей з інвалідністю, адвокатів та адвокаток, що працюють із 
темою захисту їхніх прав. Головними орієнтирами для роботи стали Конвенція про 
права осіб з інвалідністю, Європейська конвенція прав людини і основних свобод, 
основні положення міжнародних та національних документів щодо прав людини, прав 
осіб з інвалідністю. З огляду на ситуацію було розглянуто як українське, так і російське 
право задля порівняння й запровадження надалі найкращого правового врегулювання 
становища людей з інвалідністю. 

Звіт містить узагальнені дані опитувань, яке проводилося анонімно. Автори звіту 
дотримуються принципу конфіденційності інформації, за винятком отриманої з 
публічних джерел. Відповіді на дослідницькі питання за всіма сферами дослідження 
шукали в різних джерелах інформації — персональних (люди) та письмових 
(документи) — для унеможливлення викривлення інформації та досягнення 
максимальної об’єктивності. 

Мета моніторингу — зібрати, проаналізувати та оцінити актуальну інформацію про стан 

дотримання прав людей з інвалідністю в Криму, зокрема свободи асоціацій, зборів та 
слова, а також права бути правозахисником. Зібрані матеріали вже стали основою 
адвокаційних кампаній, спрямованих на покращення ситуації з дотриманням прав 
людей з інвалідністю в Криму та прав людини в Криму в цілому. 

Задля реалізації цієї мети було обрано такі сфери дослідження та сформульовано 
відповідні дослідницькі питання. 

Сфери дослідження та дослідницькі питання 

 

Сфера дослідження Дослідницькі питання 

Виживання та забезпечення базових 
потреб 

Рівень життя після окупації Криму у 2014-
му та після початку повномасштабної 
війни Росії з Україною 
Наявна модель інвалідності 
Процедура оформлення інвалідності 
Розмір пенсії, її регулярність, які витрати 
вона покриває 
Додаткові пільги 
Загрози життю та виживанню 
Медичний супровід, включно з гендерним 
компонентом 
Можливість виїхати до України, Росії, за 
кордон 

Свобода асоціацій Можливість створювати організації 
Наявність чинних організацій, напрями 
діяльності 
Можливість ефективно захищати права 
та інтереси людей з інвалідністю 
Наявність переслідувань організацій та 
активістів, підстави переслідувань 
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Свобода слова Можливість заявляти про свої права та 
інтереси публічно, у тому числі про їх 
порушення 
Можливості для творчості 
Можливості висловлюватися щодо 
політичних питань 
Можливості висловлювань щодо війни 
Наявність переслідувань за 
висловлювання 

Справедливий суд Доступність суду (фізична, інформаційна) 
Можливість відстояти свої інтереси в суді 
Можливість отримати доступну (у тому 
числі фінансову) юридичну підтримку та 
консультацію 
Умови перебування в СІЗО та місцях 
відбування покарань 

Недискримінація та доступність Програми підвищення доступності 
Термінологія з боку провладних органів 
та ЗМІ 
Позиціювання людини з інвалідністю у 
ЗМІ (жертва, суспільний тягар, хворий 
тощо) 
Можливість отримати освіту та роботу 
Можливість мати приватне життя (сім’я, 
діти тощо) 

Реабілітація й абілітація Можливість проходити реабілітацію та 
санаторне лікування 
Можливість отримати засоби реабілітації 
та їхня якість 

 

Безпосереднє дослідження та його підготовка проводилися з липня по жовтень 2022-го 
й передбачали як роботу з документами, так і опитування людей з інвалідністю, що 
мешкають або мешкали на території Криму, та громадських активістів, активісток та 
адвокатів і адвокаток, які допомагають людям з інвалідністю або працюють із темою 
Криму. Через неможливість польових досліджень матеріали збиралися дистанційно й 
переважно онлайн. 

Моніторинг планувався ще до повномасштабного вторгнення Росії на територію 
України, тому, за попередніми підрахунками, було сплановано провести 20 інтерв’ю за 
допомогою опитувальника в Google Form та у Word (задля забезпечення доступності 
людям із порушенням зору), де можна було зазначати відповіді лише на ті дослідницькі 
питання, стосовно яких була наявна інформація. Респондентами мали стати люди, з 
якими підтримують контакт організації — виконавці проєкту та партнерські організації. 
Однак у результаті вдалося провести лише 9 інтерв’ю. Не менш як 20 осіб із числа 
людей з інвалідністю, активістів, активісток, адвокатів та адвокаток відмовились через 
побоювання щодо власної безпеки за себе або своїх родичів. Це ще більше підкреслює 
важливість дослідження, демонструє незахищеність людей та їхню вразливість до 
порушень прав людини. 

Серед респондентів, що надали відповіді, 6 осіб мають інвалідність (1 — по зору, 4 —
фізичні порушення, 1 — онкологічне захворювання) та 3 особи інвалідності не мають; 
розподіл за статтю: 5 жінок та 4 чоловіки; вік — 8 осіб від 35 до 60 років й 1 особа — від 
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18 до 35 років; 6 осіб мешкають у Криму зараз, а 3 особи виїхали після окупації у 2014 
році. 

Об’єктивна реальність полягає в тому, що на території окупованого українського 
півострова діє російське законодавство. Стаття 1 Федерального конституційного закону 
від 21.03.2014 № 6-ФКЗ «Про прийняття в Російську Федерацію Республіки Крим та 
утворення у складі Російської Федерації нових суб’єктів — Республіки Крим та міста 
федерального значення Севастополя)»2 закріпила, що «Республіка Крим приймається 
до Російської Федерації відповідно до Конституції Російської Федерації та статті 4 
Федерального конституційного закону від 17 грудня 2001 року N 6-ФКЗ ‟Про порядок 
прийняття до Російської Федерації та утворення у її складі нового суб’єкта 
Російської Федерації”». У ст. 11 вищезазначеного закону, що має назву «Гарантії у 
сфері соціального захисту та охорони здоров’я», закріплено таке: 

● громадяни України та особи без громадянства, які залишились у Криму та 
отримали громадянство РФ, мають право на отримання пенсій, допомоги та 
надання інших заходів соціальної підтримки, а також на охорону здоров’я 
відповідно до законодавства РФ; 

● розміри пенсій, допомоги (у тому числі одноразових), компенсацій та інших 
видів соціальних виплат, а також гарантій, установлених у грошовій формі, 
увідповіднюються до розмірів таких соціальних виплат та гарантій, 
передбачених законодавством РФ, протягом перехідного періоду; 

● виплата пенсій, допомоги (у тому числі одноразових), компенсацій та інші 
соціальні виплати, а також надання гарантій, установлених у грошовій формі, 
провадяться в російських рублях за офіційним курсом, визначеним 
Центральним банком РФ (Банком Росії). 

Відповідно до ч. 3 ст. 7 Конституції Республіки Крим3, «органи державної влади 
Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, утворені на території 
Республіки Крим, посадові особи, громадяни та їх об’єднання зобов’язані 
дотримуватися Конституції Російської Федерації, законів та інших нормативних 
правових актів Російської Федерації, Конституції Республіки Крим, законів та інших 
нормативних правових актів Республіки Крим». Відповідно, законодавство РФ, у т. ч. 

те, що стосується прав та інтересів осіб з інвалідністю, поширюється на осіб, які 
мешкають у Криму з березня 2014 року.  

Моніторингова група жодним чином не визнає цих актів та вважає Крим 
українським, але була вимушена аналізувати російське законодавство, бо саме воно 

зараз визначає можливості реалізації прав людей з інвалідністю на окупованому 
півострові. Крім того, порівнюючи чинні в Криму норми права з українським 
законодавством, експерти та експертки ставили собі за мету не тільки з’ясувати 
негативні тенденції, а й виявити позитивні практики задля подальшого їх 
запровадження в українській нормативно-правовій базі. 

Варто звернути особливу увагу, що в російському законодавстві, в офіційних 
документах та в державній політиці вживається термін “інвалід”; термін “особа з 
інвалідністю” не використовується.  

                                                
2 Ухвалений 21 березня 2014 року, N 6-ФКЗ: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160618/  
3 Прийнята Державною Радою Республіки Крим 11 квітня 2014 р., зі змінами та доповненнями: 
https://docs.google.com/document/d/1lCcN02dYqh30AXZFz7pKAwyYA6tCQX8i/edit  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160618/
https://docs.google.com/document/d/1lCcN02dYqh30AXZFz7pKAwyYA6tCQX8i/edit
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Так само термін “інвалід” уживається в перекладеній російською мовою Конвенції ООН 

про права осіб з інвалідністю4 5. Цей термін уведено до нормативно-правових актів, 

прийнятих органами окупаційної влади в Криму. На необхідності зміни термінології в 

бік поваги правозахисної моделі наголошував Комітет з прав людей з інвалідністю у 

2018 році у своїх Заключних зауваженнях Росії6. Зважаючи на те, що російська мова 

залишається однією з офіційних мов ООН, Україна також неодноразово висловлювала 

свою занепокоєність використанням цієї термінології, однак питання зміни офіційного 

перекладу Конвенції залишається відповідальністю РФ. 

Для порівняння ситуації було відстежено відповідні норми українського законодавства, 

а саме переважно ті зміни, які відбулися після 2014 року. Звичайно, війна внесла значні 

корективи в рівень забезпеченості прав людей з інвалідністю в Україні. Тому ситуація 

переважно порівнювалася з часами до 24 лютого 2022 року. Однак певні особливості 

воєнного часу, що додалися в нормативно-правову базу, також стали предметом 

розгляду. 

Для контент-аналізу ЗМІ обрано 4 російськомовних онлайн-видання, більша частина 

контенту яких — інформаційні повідомлення про ситуацію в Криму, їхні редакційні 

відділення на момент дослідження працювали на півострові з дозволу окупаційної 

влади Криму, а інтернет-сторінки мають більш ніж 900 тисяч відвідувань на місяць7. 

● «ForPost Севастополь»8 — 2 млн 364 тис. візитів на місяць; 

● «РИА Новости Крым»9 — 1 млн 979 тис. візитів на місяць;  

● «Комсомольская Правда Крым»10 — 914,811 тис. візитів на місяць;  

● «Московский Комсомолец Крым»11 — 1 млн візитів на місяць. 

Окремим блоком у рамках доповіді досліджувався контент, що стосується людей з 

інвалідністю, опублікований на російському сайті «Политнавигатор», який також 

регулярно інформує про ситуацію в Криму (на сайті є розділ, присвячений Криму). 

Унесення цього сайту до вибірки зумовлене тим, що, за даними джерел Кримської 

правозахисної групи, частина редакції сайту перебуває на території окупованого 

Криму. Публічних відомостей про засновників, редакторів та юридичної адреси редакції 

на сайті немає, при цьому медіа регулярно використовує мову ворожнечі щодо 

українців, кримських татар та соціально незахищених груп населення України12. Цей 

сайт, за даними порталу Similar.web, має 6 млн 431 тис. візитів на місяць, а 19.2% усіх 

відвідувачів — з території України. З урахуванням того, що портал Similar.web13 

                                                
4 У цьому аналізі російського права вживається термін “особи з інвалідністю”. Термін “інвалід” 
вживається в назвах та прямих цитатах законодавчих актів РФ та інших джерел, пов’язаних із 
тематикою дослідження. Ми намагались уникати вживання цього некоректного терміну.  
5 Переклад російською Конвенції про права осіб з інвалідністю: 
https://docs.google.com/document/d/12c9h6as0bYSvjSslZdyqjrUYe5wSfqEI/edit  
6 Текст Заключних зауважень CRPD Росії за різні роки: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&Co
untryID=144  
7

 Кількість відвідувань встановлена за даними порталу Similarweb: https://pro.similarweb.com/  
8

 «ForPost Севастополь»: https://sevastopol.su/  
9

 Сайт «РИА Новости Крым»: https://crimea.ria.ru/  
10

 Сайт «КП Крым»: www.crimea.kp.ru 
11

 Сайт «МК Крым»: https://crimea.mk.ru/  
12

 Сєдова І., Крилова-Грек Ю. (2022). Мова ворожнечі в онлайн-медіа, які висвітлюють події у 
Криму: https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2022/06/mova-vorozhnechi_fin_ua.pdf  
13 «Similarweb»: https://pro.similarweb.com/ 

https://docs.google.com/document/d/12c9h6as0bYSvjSslZdyqjrUYe5wSfqEI/edit
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&CountryID=144
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&CountryID=144
https://pro.similarweb.com/
https://sevastopol.su/
https://crimea.ria.ru/
https://www.crimea.kp.ru/
https://crimea.mk.ru/
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2022/06/mova-vorozhnechi_fin_ua.pdf
https://pro.similarweb.com/
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зараховує до відвідувачів з України всіх жителів окупованих територій, можна 

обґрунтовано припустити, що цей сайт достатньо популярний, зокрема й серед жителів 

Криму. 

Для пошуку контенту на вищевказаних сайтах використовували пошукову систему 

Google. Для дослідження були обрані статті, знайдені пошуковиком Google за період із 

1 квітня 2014 року до 31 липня 2022 року. Для пошуку використовувалися ключові 

слова, якими російськомовні медіа найчастіше називають людей з інвалідністю. За 

результатами пошуку для подальшого аналізу були відібрані 113 матеріалів. З них: 9 

на сайті «МК Крым»; 14 на сайті «РИА Новости Крым»; 36 на сайті «ForPost 

Севастополь»; 26 на сайті «КП Крым»; 28 на сайті «Политнавигатор». Для детального 

аналізу було відібрано 36 матеріалів. 

Узагальнені дані контент-аналізу ЗМІ представлено окремим розділом, щоб 

продемонструвати ставлення до людей з інвалідністю в Криму, проілюструвати 

процеси формування суспільної думки та виявити потенційні небезпеки. 

Експертна група моніторингу свідомо утрималася від надання рекомендацій 
державним органам Росії, окупаційній владі в Криму та місцевим журналістам. Однак 
матеріали дослідження можуть бути використані й ними для покращення поточної 
ситуації, а також міжнародними організаціями з метою тиску на російську владу задля 
сприяння дотриманню прав людей з інвалідністю не тільки в Криму, а й в усій країні. 
Аналогічно розроблені рекомендації будуть дотичні до використання на всій території 
України. 
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ЗАГАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 

Як відомо, сучасні ЗМІ відіграють провідну роль у формуванні суспільного ставлення 

до наявних проблем. Це стосується і ставлення до людей з інвалідністю. Викривлене 

зображення цієї групи призводить до дискримінації, а також унеможливлює суспільне 

сприйняття соціальної та правозахисної моделей інвалідності. Аналіз обраних ЗМІ 

показав, що російська пропаганда не тільки зображує людей з інвалідністю як жертв, а 

ще й маргіналізує їх, використовує в політичних цілях задля розпалювання ворожнечі 

щодо українців у контексті нинішньої війни та піару місцевої окупаційної влади. Ці дії 

вочевидь не сприяють дотриманню прав людей з інвалідністю, а, навпаки, наражають 

їх на додаткові небезпеки і створють нові суспільні бар’єри. 

Водночас той факт, що за майже вісім років пошуковик Google знайшов усього лише 113 

матеріалів за ключовими словами, свідчить про те, що тема людей з інвалідністю не є 

важливою для редакцій досліджуваних медіа. Імовірно, що матеріалів про людей з 

інвалідністю за цей період опубліковано більше, ніж знайшов пошуковик, тому що 

російські сайти наразі обмежені у доступі до американських пошукових систем.  

Варто зауважити, що новини та статті на цих сайтах оновлюються щоденно в достатній 

кількості (до 10 матеріалів на кожному сайті за день), тому навіть якщо врахувати 

обмеження пошукової системи, усе одно кількість матеріалів про людей з інвалідністю в 

десятки разів менша, ніж загальна кількість контенту, опублікованого цими медіа за 

період, обраний для дослідження. 

З усього дослідженого контенту виявлено 36 матеріалів про проблеми людей з 

інвалідністю, серед них 8 текстів про порушення прав таких людей з боку влади РФ; 27 

матеріалів, у яких інвалідність людини згадується побіжно та не є основним фокусом 

публікації; 25 матеріалів, що мають ознаки розпалювання ворожнечі щодо українців у 

цілому та людей з інвалідністю зокрема, або є частиною інформаційної війни РФ з 

Україною; 13 новин та репортажів про життя людей з інвалідністю, що не створюють 

негативного ставлення до таких людей; 9 текстів із роз’ясненнями російського 

законодавства й пільг, які спрямовані на людей з інвалідністю та де-факто 

застосовуються на території окупованого Криму; 3 статті, які фактично є піаром 

місцевої окупаційної влади, що використовує згадки про інвалідність людей для 

підвищення власних рейтингів. 

Наприклад, в одному з текстів на сайті «ForPost Севастополь» ідеться про проблему 

забезпечення дітей із сахарним діабетом необхідними препаратами14.  

В іншій статті на цьому ж сайті автор матеріалу пише про випадок примусової 

стерилізації 15 жінок з інвалідністю, який мав місце у РФ15. У статті автор цитує 

представника Ради з прав людини при президенті РФ, котрий наголошує на відсутності 

в країні механізму громадського контролю за будинками-інтернатами для людей з 

інвалідністю. Незважаючи на те що описана ситуація не стосується безпосередньо 

Криму, такі практики загрозливі для всіх людей, що перебувають в інтернатних 

закладах та залежні від владних рішень. 

                                                
14

 В Севастополе забыли про лекарства для детей-инвалидов с сахарным диабетом // ForPost 
Севастополь: https://sevastopol.su/news/v-sevastopole-zabyli-pro-lekarstva-dlya-detey-invalidov-s-
saharnym-diabetom   
15

 По законам Третьего рейха: женщин-инвалидов на Урале принудительно стерилизовали // 
ForPost Севастополь: https://sevastopol.su/news/po-zakonam-tretego-reyha-zhenshchin-invalidov-
na-urale-prinuditelno-sterilizovali  

https://sevastopol.su/news/v-sevastopole-zabyli-pro-lekarstva-dlya-detey-invalidov-s-saharnym-diabetom
https://sevastopol.su/news/v-sevastopole-zabyli-pro-lekarstva-dlya-detey-invalidov-s-saharnym-diabetom
https://sevastopol.su/news/po-zakonam-tretego-reyha-zhenshchin-invalidov-na-urale-prinuditelno-sterilizovali
https://sevastopol.su/news/po-zakonam-tretego-reyha-zhenshchin-invalidov-na-urale-prinuditelno-sterilizovali
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Інші тексти на цю тематику стосуються побутових та соціальних проблем із життя 

людей з інвалідністю.  

У таких матеріалах люди з інвалідністю в основному описані як ті, що постраждали від 

злочинів. Однак частина матеріалів, які начебто стосуються порушення прав людей з 

інвалідністю на окупованих територіях, написана без дотримання демократичних 

журналістських стандартів та порушує етичні норми висвітлення чутливих тем.  

Наприклад, у статті з назвою «В севастопольской общаге 21-летний жилец 

изнасиловал соседку-инвалида16»17 міститься кримінальна хроніка про зґвалтування 

жінки з інвалідністю. Матеріал подано без урахування інтересів цієї жінки, адже за 

даними в тексті її доволі легко ідентифікувати, що може спровокувати появу нових 

проблем у цієї жінки з боку її оточення. 

Три статті з вибірки спрямовані на піар місцевої окупаційної влади. Проблеми людей з 

інвалідністю в цих текстах були використані політиками як спосіб підвищити власні 

рейтинги. 

Наприклад, у статті «Жителей Макеевки от голода спасает гуманитарная помощь: 

пенсий и соцвыплат нет третий месяц» ідеться про діяльність представника 

окупаційної влади, який нібито “рятує” місцевих мешканців від голоду18. Автор 

матеріалу наголошує, що люди з інвалідністю — це ті, кому в першу чергу надає 

допомогу цей “депутат”. 

Вісім матеріалів із вибірки мають прояви мови ворожнечі та маргіналізації людей з 

інвалідністю. Переважно це статті про кримінальні злочини, де автори навмисно 

роблять акцент на інвалідності злочинця.  

Наприклад, одна зі статей на сайті «КП Крым» має назву «Инвалид и судимый ученик 

третьего класса торговали наркотиками в Симферополе»19.  

Серед матеріалів є також текст, який містить розповідь про порушення прав людини з 

інвалідністю з боку поліції та місцевого депутата. 

У цьому тексті опублікована фотографія людини з інвалідністю з підписом: 

«Фотография инвалида, опубликованная Талиповым. Порезы на руке выдают 

неуравновешенную личность».  

Автор підпису під фото умисно робить акцент на інвалідності постраждалого та 

дозволяє собі неетичні оцінні судження, спрямовані на маргіналізацію цієї людини20. 

                                                
16 У рамках контент-аналізу ЗМІ при цитуванні було використано оригінальну мову, яка часто не 
відповідає стандартам поваги до людської гідності, запровадженим в Україні на законодавчому 
рівні. 
17

 В севастопольской общаге 21-летний жилец изнасиловал соседку-инвалида //  
Политнавигатор: https://www.politnavigator.net/v-sevastopolskojj-obshhage-21-letnijj-zhilec-
iznasiloval-sosedku-invalida.html  
18

 Жители Макеевки от голода спасает гуманитарная помощь: пенсий и соцвыплат нет третий 
месяц // Политнавигатор: https://www.politnavigator.net/zhiteli-makeevki-ot-goloda-spasaet-
gumanitarnaya-pomoshh-pensijj-i-socvyplat-net-tretijj-mesyac-foto.html  
19

 Инвалид и судимый ученик третьего класса торговали наркотиками в Симферополе // КП 
Крым: https://www.crimea.kp.ru/daily/27259/4391301/  
20

 Новый скандал в Крыму: Инвалид заявил, что был избит депутатом // Политнавигатор: 
https://www.politnavigator.net/novyjj-skandal-v-krymu-invalid-zayavil-chto-byl-izbit-deputatom-
gosdumy.html  

https://www.politnavigator.net/v-sevastopolskojj-obshhage-21-letnijj-zhilec-iznasiloval-sosedku-invalida.html
https://www.politnavigator.net/v-sevastopolskojj-obshhage-21-letnijj-zhilec-iznasiloval-sosedku-invalida.html
https://www.politnavigator.net/zhiteli-makeevki-ot-goloda-spasaet-gumanitarnaya-pomoshh-pensijj-i-socvyplat-net-tretijj-mesyac-foto.html
https://www.politnavigator.net/zhiteli-makeevki-ot-goloda-spasaet-gumanitarnaya-pomoshh-pensijj-i-socvyplat-net-tretijj-mesyac-foto.html
https://www.crimea.kp.ru/daily/27259/4391301/
https://www.politnavigator.net/novyjj-skandal-v-krymu-invalid-zayavil-chto-byl-izbit-deputatom-gosdumy.html
https://www.politnavigator.net/novyjj-skandal-v-krymu-invalid-zayavil-chto-byl-izbit-deputatom-gosdumy.html


16 

Двадцять матеріалів серед дослідженої вибірки мають ознаки розпалювання ворожнечі 

щодо українців у контексті війни РФ з Україною. У таких матеріалах згадку про 

інвалідність героїв використовують як додатковий інструмент емоційного впливу на 

свідомість аудиторії, що споживає відповідний контент.  

Один з основних ненависницьких меседжів, які російська влада вкорінює у свідомість 

росіян, — це вигадане твердження про те, що всі українці є нацистами та фашистами. 

На підтримку цього твердження російська пропагандистська індустрія продукує тисячі 

матеріалів у медіа. Неправдиві твердження про «особливі звірства української армії» 

та порівняння її з армією Гітлера з`являються в різних форматах, у тому числі й у 

текстах про людей з інвалідністю.  

Наприклад, стаття на сайті «РИА Новости Крым» про спогади людини з інвалідністю, 

яка є ветераном Другої світової війни, починається нічим не підтвердженим оцінним 

негативним судженням про українську армію, яке видано за факт21.  

У публікації сайту «ForPost Севастополь», яка присвячена роковинам так званої 

“русской весны” в Криму, процитовані висловлювання людей, котрі маніпулятивно 

ототожнюють сучасних українців із нацистами часів Другої світової. Автор матеріалу 

для підсилення переконливості цих меседжів робить акцент на тому, що один з його 

співрозмовників має інвалідність з дитинства22.  

Більшість подібних матеріалів, які, по суті, є проявами інформаційної війни РФ проти 

України, опубліковані на сайті «Политнавигатор».  

Наприклад, в одному з матеріалів інформація про затримання людини за кримінальний 

злочин використовується, щоб “довести”, що в Україні “фашизм”.  

Стаття має назву «Украинские фашисты: Ночь длинных ножей приближается».23 Одну 

з маніпуляцій у цьому тексті спрямовано на інвалідність затриманого.   

Цитата мовою оригіналу: «Задержанный, которому шьют “терроризм” и организацию 

диверсий – инвалид, стоящий на фотографии на одной ноге. Свинство? Нет – 

фашизм!".  

Це узагальнення є психолінгвістичною маніпуляцією, яка підтверджує тенденцію 

використання цим сайтом теми людей з інвалідністю в інформаційній війні РФ проти 

України. Для таких маніпуляцій, окрім текстів, пропагандисти використовують також 

зображення людей з інвалідністю.  

У ході аналізу також зафіксовано контент, у якому негативний вплив на соціальну групу 

людей з інвалідністю досягається через маніпулятивні асоціації, спрямовані на 

представників цієї групи, зокрема дітей.  

Одна з таких статей має назву «Российский журналист поиздевался в радиоэфире над 

Украиной»24. 

                                                
21

 Киреев А. Партизаны, диверсанты и антифашисты: военный путь Михаила Латохи 

(02.04.2019) // РИА Новости Крым: https://crimea.ria.ru/20180424/1114303661.html  
22

 Осипенко Д. Хроника Русской весны: 16 и 18 марта (01.03.2019) // ForPost Севастополь: 
https://sevastopol.su/news/hronika-russkoy-vesny-16-i-18-marta  
23

 Равреба М. Украинские фашисты: Ночь длинных ножей приближается // Политнавигатор: 
https://www.politnavigator.net/blog/ukrainskie-fashisty-noch-dlinnykh-nozhejj-priblizhaetsya  
24

 Гладков В. Российский журналист поиздевался в радиоэфире над Украиной (18.07.2018) // 
Политнавигатор: https://www.politnavigator.net/rossijjskijj-zhurnalist-poizdevalsya-v-radioehfire-nad-
ukrainojj.html  

https://crimea.ria.ru/20180424/1114303661.html
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https://www.politnavigator.net/blog/ukrainskie-fashisty-noch-dlinnykh-nozhejj-priblizhaetsya
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У цій публікації спікер та автор статті використовують згадку про дітей із синдромом 
Дауна в негативному контексті як метафору та називають цей синдром розумовою 
відсталістю.  
 
Далі цитата з публікації мовою оригіналу:  
 
«“Украинская государственность – это ребёнок-инвалид”. Об этом на радио “Вести ФМ” 
заявил журналист и радиоведущий Армен Гаспарян. “Ребёнок родился инвалидом. Я 
имею ввиду украинскую государственность. Он родился дауном. Но родители 
оказались упрямые. Вместо того, чтобы идти к доктору, они наоборот сделали своей 
основной задачей позиционировать умственную недостаточность как главную 
добродетель в жизни”, – сказал Гаспарян». 
 
Кілька текстів вибірки містять одночасно й антиукраїнську агресивну риторику,  
маргіналізуючи при цьому людей з інвалідністю25.  
 
Подібні тексти майже завжди позбавлені балансу думок, у таких матеріалах порушені 

стандарти неупередженості та повноти подання матеріалу, спікери, згадані в 

матеріалах як експерти, насправді не мають необхідного досвіду та повноти знань, 

щоб фахово коментувати висвітлені ними теми, оцінні судження авторів перемішані з 

фактами, а іноді просто підміняють їх собою.  

Наприклад, стаття з назвою «Месть фашистов: Одессита 22 июня будут судить за 

празднование Дня Победы»26 місить видані за факти твердження, що українська 

поліція побила жінку з інвалідністю.  

Цитата мовою оригіналу: «Полицейские напали и избили женщину за то, что она несла 

портрет маршала Жукова. Заодно избили и тех, кто вступился за нее. Пострадавшей 

оказалась 46-летняя Елена Вячеславова — инвалид по слуху. Она почти ничего не 

слышит и из-за своего недуга привыкла читать по губам, но никак не по маскам на 

лицах полицаев и, тем более, не по их дубинкам».  

Як доказ своїх слів авторка цього твердження надає посилання на свій же огляд про 

день, коли начебто відбулася подія27. У текст огляду вмонтоване відео, зняте іншими 

людьми, на якому поліцейські намагаються відвести жінку, що голосно кричить, за межі 

великого, агресивно налаштованого скупчення людей28. 

В обох матеріалах про цей конфлікт немає офіційної позиції представників поліції, 

немає жодних підтверджень слів про побиття жінки поліцією. Очевидно, що метою 

створення таких матеріалів була інформаційна маніпуляція з перекручуванням фактів, 

яка також є частиною інформаційної війни РФ проти України.  

У вибірці є 27 у цілому нейтральних матеріалів, де інвалідність героїв згадується 

побіжно та не є основним фокусом публікації. Переважно це новини про пільги та 

                                                
25

 Карпенко М. Террорист, захвативший Кабмин, оказался орденоносцем Порошенко 
(04.08.2021) // Политнавигатор: https://www.politnavigator.net/terrorist-zakhvativshijj-kabmin-
okazalsya-ordenonoscem-poroshenko.html  
26

 Белая Т. Месть фашистов: Одессита 22 июня будут судить за празднование Дня Победы 

(12.06.2021) // Политнавигатор: https://www.politnavigator.net/mest-fashistov-odessita-22-iyunya-

budut-sudit-za-prazdnovanie-dnya-pobedy.html  
27

 Белая Т. 9 Мая в Одессе: «А я в Россию домой хочу…» (09.05.2021) // Политнавигатор: 

https://www.politnavigator.net/9-maya-v-odesse-a-ya-v-rossiyu-domojj-khochu.html 
28Правда за Одессу. Отняли портрет Жукова. Бессмертный полк // Youtube: 

https://youtu.be/nn7JwBzCXr4   
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послуги для різних категорій населення, у тому числі й для людей з інвалідністю. Також 

серед цих матеріалів наявні тексти, у яких життя людей з інвалідністю не є основною 

темою публікації. 

Наприклад, в одному з матеріалів на сайті «МК Крим» розповідається про життя 

кримського агронома. Декілька разів у статті згадують батька головного героя, який має 

інвалідність та брав участь у Першій світовій29. 

Дев’ять текстів з усієї вибірки спрямовані на роз`яснення російського законодавства, 

що стосується саме людей з інвалідністю та де-факто застосовується на території 

окупованого Криму. Частина таких статей створена з метою інформування про нові 

пільги для людей з інвалідністю. 

Тринадцять матеріалів вибірки — це новини та репортажі, які не мають негативного 

контексту щодо людей з інвалідністю.  

Деякі з них розповідають про включення в суспільство людей з інвалідністю та можуть 

сприяти подоланню стереотипів щодо таких людей. При цьому частина текстів містить 

прояви легалізації окупації Криму в суспільній свідомості жителів півострова.  

Наприклад, дві публікації на сайті «МК Крым» розповідають про щасливе життя та 

успішні гастролі людей з інвалідністю, що приїхали з РФ до окупованого Криму, з 

акцентом на те, що Крим є законною частиною Російської Федерації3031.   

Стаття на сайті «Форпост» розповідає про чемпіона з плавання серед паралімпійців.  

Окрім загалом позитивної розповіді про життя севастопольця з інвалідністю, цей текст 

містить також фотографію російського президента Путіна, який вручає героєві 

матеріалу грамоту. Цей текст про спортивні досягнення людини з інвалідністю 

починається словами: «Благодаря этому совсем юному человеку название нашего 

города и слово “Россия” не раз звучали на самых разных языках мира».  

При цьому в самому матеріалі йдеться про те, що всі нагороди й визнання за кордоном 

герой матеріалу здобув до окупації Криму, коли він представляв на змаганнях Україну. 

Автор матеріалу також скаржиться, що після окупації через санкції закордонні змагання 

спортсмена стали неможливими. Наголос робиться на тому, що санкції щодо людей з 

інвалідністю були введені в Криму несправедливо та незаконно32.  

Ще одна подібна стаття на сайті «РИА Новости Крым» розповідає про день із життя 

кримчанина з повною втратою зору. У тексті порушено проблеми таких людей з 

акцентом на те, що «на материку», тобто в РФ, є все необхідне, щоб допомагати таким 

людям активно включатися в суспільство, і ця допомога постійно надається33.  

                                                
29

 В центре Крыма агроном-самоучка за сезон собирает четверть тонны цитрусовых плодов // 

МК Крым: https://crimea.mk.ru/articles/2014/08/18/v-centre-kryma-agronomsamouchka-za-sezon-

sobiraet-chetvert-tonny-citrusovykh-plodov.html 
30

 После трагедии экстрасенсы напророчили ей счастье в Крыму // МК Крым: 
https://crimea.mk.ru/social/2020/01/24/posle-tragedii-ekstrasensy-naprorochili-ey-schaste-v-
krymu.html  
31

 Удивительный дуэт рэперов произвел фурор в курортном городе Саки // МК Крым: 
https://crimea.mk.ru/culture/2018/12/05/repery-v-kolyaskakh-proizveli-v-kurortnom-gorode-saki.html  
32

 Настоящий Севастополь. Андрей Граничка: «Не думаю о том, что я чемпион мира» // ForPost 
Севастополь: https://sevastopol.su/news/nastoyashchiy-sevastopol-andrey-granichka-ne-dumayu-o-
tom-chto-ya-chempion-mira  
33

 Орлова М. Мир на ощупь: что видят слепые в большом городе (13.11.2018) // РИА Новости 
Крым: https://crimea.ria.ru/20181113/1115563449.html   
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На сайті «Политнавигатор» матеріали, які б формували позитивне сприйняття людей з 

інвалідністю іншими членами соціуму, не знайдені. Із 28 досліджених текстів цього 

сайту 4 статті містять інформацію, що сприяє маргіналізації людей з інвалідністю, а 17 

є проявами інформаційної війни РФ проти України. У таких матеріалах люди з 

інвалідністю згадуються побіжно і в основному представлені як невинні жертви 

«фашистського, нацистського, бандерівського режиму».  

Одним із прикладів схожих психолінгвістичних маніпуляцій є перепости редакцією 

«Политнавиатора» висловлювань ексдепутата Верховної Ради України від «Партії 

регіонів» Олексія Журавка. 

Журавко має інвалідність з дитинства, і саме тому його висловлювання, які містять, 
зокрема, мову ворожнечі стосовно українців та необґрунтовані звинувачення всіх 
українців у різноманітних злочинах, викликають ще більше довіри та мають ще більший 
психологічний вплив на споживачів відповідного контенту.  
 
Редакція «Политнавигатора» цинічно використовує висловлювання цієї людини й 

робить акцент на її інвалідності з метою розпалювання ворожнечі до всіх українців та 

підсилення дії інформаційно-психологічних спецоперацій, спрямованих проти України.  

В одному з матеріалів Олексій Журавко створює підґрунтя для пропаганди геноциду 
українців. Стаття з таким висловлюванням має назву: «Политик без ног и руки обещает 
продолжать борьбу за освобождение Украины»34.  
 
Далі цитата мовою оригіналу: «Мы должны объединиться против этого страшного 

“вируса”, который захватил мою страну: фашизм, нацизм. И освободить от них именно 

нашу страну, которая есть равной и дружественной с Россией, Белоруссией и другими 

постсоветскими странами, бывшими республиками. Мы должны остановить эту 

проклятую, никому не нужную войну! Вот это, в первую очередь, мой долг, совесть, а 

не деньги, которые можно зарабатывать лишь в мирных условиях созидания. 

Поэтому мое “ружье” — это ручка, слово, Правда. Я верю в Победу! В Мир! В 

процветание наших стран! И в освобождение Украины от этой нечисти, раковой 

опухоли. И вот, только тогда, я смогу заниматься бизнесом, строительством, 

созиданием», — цитує видання слова Олексія Журавка. 

Подібні маніпуляції свідчать про цілеспрямовану політику редакції цього медіа, 

спрямовану на розпалювання ворожнечі до українців, зокрема, шляхом використання 

чутливих тем, які стосуються людей з інвалідністю.  

Висновки 

Ураховуючи агресивний характер інформаційної війни, яка вже багато років ведеться 

РФ проти України, можна припустити, що частина тверджень, які в досліджуваних 

статтях подані як факти, насправді такими не є, а використовуються авторами 

матеріалів як інструмент різноманітних маніпуляцій, розпалювання ненависті та 

пропаганди ведення загарбницької війни проти України.  

У більшості проаналізованих публікацій автори та спікери називають людей з 

інвалідністю словом «інвалід», що саме по собі вже є легкою формою мови ворожнечі 

                                                
34

 Рябов М. Политик без ног и руки обещает продолжать борьбу за освобождение Украины 
(21.09.2019) // Политнавигатор: https://www.politnavigator.net/politik-bez-nog-i-ruki-obeshhaet-
prodolzhat-borbu-za-osvobozhdenie-ukrainy.html  
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щодо цих людей. Окрім цього, деякі з проаналізованих публікацій спрямовані на 

маргіналізацію всієї соціальної групи людей з інвалідністю.   

У рамках створення цієї доповіді на відібраних для дослідження сайтах було виявлено 

контент, який можна розцінити як пропаганду підбурювання до геноциду українців. 

Одним із методів психолінгвістичних маніпуляцій у цьому контенті стала спекуляція на 

проблемах людей з інвалідністю.  

Аналіз контенту показав, що при створенні матеріалів про людей з інвалідністю автори 

російських сайтів, що називають себе журналістами, системно порушують базові 

стандарти журналістики, вдаються до численних психолінгвістичних маніпуляцій, 

ігнорують етичні правила висвітлення чутливих тем і майже не створюють матеріалів, 

які б сприяли ефективному розвитку, захисту прав та позитивному сприйняттю людей з 

інвалідністю іншими членами суспільства.  

Матеріали про проблеми людей з інвалідністю часто не містять порад експертів щодо 

покращення ситуації. Такі матеріали використовують для гри на негативних емоціях 

аудиторії з метою підвищення клікабельності цих публікацій, а також підсилення 

пропагандистського ефекту від контенту, який переважно не має жодного стосунку до 

захисту людей з інвалідністю.  

Інформаційне поле, у якому перебувають люди з інвалідністю в окупованому Кримі, не 

сприяє дотриманню їхніх прав людини й створює викривлене сприйняття інвалідності, 

що відкриває великий простір для дискримінації та порушення прав людини зараз і в 

майбутньому. 
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ОЦІНКА СИТУАЦІЇ З ФУНДАМЕНТАЛЬНИМИ ПРАВАМИ ЛЮДИНИ 

 

Виживання та забезпечення базових потреб 

 

Наявна модель інвалідності 

Після 2014 року в Україні продовжився поступовий перехід до соціальної моделі 
інвалідності. Поняття інвалідності, яке використовується в Конвенції ООН про права 
осіб з інвалідністю, почало активно вживатися в законах та підзаконних актах. Хоча ще 
у 2021 році державна структура, що займається питаннями реалізації державної 
політики у сфері соціального захисту людей з інвалідністю, називалася «Фонд 
соціального захисту інвалідів». 

Як було зазначено вище, російська реальність інакша: правозахисний підхід, базований 
на повазі до людської гідності та привнесений як стандарт Конвенцією про права осіб з 
інвалідністю, не застосовується ані на законодавчому, ані на практичному рівнях. 

Законодавство Російської Федерації у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю 
складається: 

● з відповідних положень Конституції Російської Федерації35; 
● Федерального закону № 181-ФЗ «Про соціальний захист інвалідів Російської 

Федерації»36; 
● інших нормативних правових актів Російської Федерації, а також законів та 

інших нормативних правових актів суб’єктів Російської Федерації. 
 
Відповідно до ч. 3 ст. 5 Конституції Республіки Крим, «у Республіці Крим охороняються 
праця та здоров’я людей, забезпечується державна підтримка сім’ї, материнства, 
батьківства та дитинства, інвалідів та літніх громадян, розвивається система 
соціальних служб, установлюються гарантії соціального захисту». Статтею 32 
задекларовано, що «кожному гарантується соціальне забезпечення за віком, у разі 
хвороби, інвалідності, втрати годувальника для виховання дітей та в інших 
випадках, установлених законом. Державні пенсії та соціальна допомога 
встановлюються законом. Заохочуються добровільне соціальне страхування, 
створення додаткових форм соціального забезпечення та благодійність». 

Частина 2 ст. 7 Конституції Російської Федерації37 передбачає: «У Російській Федерації 
охороняються праця і здоров’я людей, встановлюється гарантований мінімальний 
розмір оплати праці, забезпечується державна підтримка сім’ї, материнства, 
батьківства та дитинства, інвалідів та літніх громадян, розвивається система 

соціальних служб, установлюються державні пенсії, допомога та інші гарантії 
соціального захисту». 

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Конституції РФ, кожному гарантується соціальне 
забезпечення за віком, у разі хвороби, інвалідності, втрати годувальника для 
виховання дітей та в інших випадках, установлених законом. 

У цілому державна політика в галузі соціального захисту осіб з інвалідністю в 

Російській Федерації формується та реалізується відповідно до ухваленого 24 
листопада 1995 року Федерального закону № 181-ФЗ «Про соціальний захист інвалідів 
Російської Федерації» (надалі — Закон № 181-ФЗ). Відповідно, закон зазначає, що 

                                                
35 Текст Конституції РФ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  
36 Текст закону: https://docs.google.com/document/d/12Mpyp-m5CP8m-
Z_h_sfsAQNnATpUONug/edit  
37 Текст Конституції РФ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
https://docs.google.com/document/d/12Mpyp-m5CP8m-Z_h_sfsAQNnATpUONug/edit
https://docs.google.com/document/d/12Mpyp-m5CP8m-Z_h_sfsAQNnATpUONug/edit
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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метою державної політики є забезпечення особам з інвалідністю рівних з іншими 
громадянами можливостей у реалізації цивільних, економічних, політичних та інших 
прав і свобод, передбачених Конституцією Російської Федерації, а також відповідно до 
загальновизнаних принципів та норм міжнародного права й міжнародних договорів 
Російської Федерації.  

Стаття 2 Закону № 181-ФЗ передбачає, що соціальний захист інвалідів — система 
гарантованих державою економічних, правових заходів та заходів соціальної 
підтримки, що забезпечують інвалідам умови для подолання, заміщення (компенсації) 
обмежень життєдіяльності та спрямовані на створення їм рівних з іншими 
громадянами можливостей участі в житті суспільства. Соціальна підтримка 
інвалідів — система заходів, що забезпечує соціальні гарантії інвалідам, яка 
встановлюється законами та іншими нормативними правовими актами, крім 
пенсійного забезпечення. 

Статтею 3.1. Закону № 181-ФЗ регламентовано, що в Російській Федерації не 
допускається дискримінація за ознакою інвалідності. Дискримінацію за ознакою 

інвалідності розуміють як будь-яку відмінність, виключення чи обмеження через 
інвалідність, метою чи результатом яких є применшення чи заперечення визнання, 
реалізації чи здійснення нарівні з іншими всіх гарантованих у РФ прав і свобод людини 
та громадянина в політичній, економічній, соціальній, культурній, громадянській чи 
будь-якій іншій галузі.  

Гарантії, які мають особи з інвалідністю, що задекларовані Законом 181-ФЗ: 
 

● реабілітація та абілітація осіб з інвалідністю (ст. 9-11.1); 
● медична допомога особам з інвалідністю (ст. 13); 
● забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до інформації  

(ст. 14); 
● участь осіб з інвалідністю по зору в здійсненні операцій із використанням 

факсимільного відтворення власноручного підпису (ст. 14.1); 
● забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів 

соціальної, інженерної та транспортної інфраструктур (ст. 15); 
● забезпечення осіб з інвалідністю житлом (ст. 17); 
● освіта осіб з інвалідністю (ст. 19); 
● забезпечення зайнятості осіб з інвалідністю (ст. 20-24); 
● матеріальне забезпечення осіб з інвалідністю (ст. 27); 
● соціально-побутове обслуговування осіб з інвалідністю (ст. 28); 
● щомісячні грошові виплати особам з інвалідністю (ст. 28.1); 
● забезпечення заходів соціальної підтримки осіб з інвалідністю щодо оплати 

житлового приміщення та комунальних послуг, а також щодо забезпечення 
житлом інвалідів та сімей, які мають дітей-інвалідів (ст. 28.2); 

● утворення громадських об’єднань (ст. 33). 
 
2017 року в РФ був створений офіційний «Федеральний реєстр інвалідів»38, який 
працює у відкритому доступі. Документальним підґрунтям укладення реєстру стала 
Концепція створення, ведення та використання федеральної державної інформаційної 
системи «Федеральний реєстр інвалідів», затверджена розпорядженням Уряду РФ від 
16 липня 2016 р. № 1506-р та Постановою від 16 липня 2016 р. № 674 «Про 
формування та ведення федерального реєстру інвалідів та про використання 
відомостей, що в ньому містяться»39.  

                                                
38 Сайт Федерального реєстру: https://sfri.ru/  
39 Текст Постанови: 
https://docs.google.com/document/d/1vnl1bqnaugWD5JIdLQBGIrofRRmB39YC/edit  

https://sfri.ru/
https://docs.google.com/document/d/1vnl1bqnaugWD5JIdLQBGIrofRRmB39YC/edit
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Ця Концепція розроблена з метою реалізації прав осіб з інвалідністю, у тому числі 
дітей з інвалідністю, щодо надання їм гарантованих заходів соціального захисту, 
здійснення контролю за перебігом, обсягом та якістю послуг, що надаються, а також 
надання послуг та інформування осіб з інвалідністю про їхні право на заходи 
соціального захисту (підтримки). Концепція визначає цілі та завдання федеральної 
державної інформаційної системи «Федеральний реєстр інвалідів», її структуру, склад 
інформаційних ресурсів, етапи створення та розвитку, а також основні засади 
функціонування реєстру. 

Згаданий реєстр містить певну статистичну інформацію, починаючи з 2017 року, у тому 
числі щодо осіб з інвалідністю в Криму (див. Додаток 1). Так само «Федеральний 
реєстр інвалідів» містить вкладки “Новини” та “Життєві історії”, де висвітлюється певна 
інформація, що стосується особливостей оформлення інвалідності, отримання виплат 
тощо.  

Наявні дані свідчать про запровадження в законодавстві РФ окремих підходів Конвенції 
про права осіб з інвалідністю, однак переважає тенденція використання медичної 
моделі інвалідності. Такий висновок передусім підтверджується наведеним вище 
аналізом публікацій у ЗМІ.  

Варто зауважити, що поняття моделей інвалідності більш поширене в експертному 
середовищі, тому оцінку ситуації відповідно до певної моделі людям зазвичай важко 
надати. Але коментарі респондентів опитування щодо їхньої загальної оцінки ситуації 
красномовно свідчать про запровадження медичної та частково благодійної моделей і 
віддаленість ситуації від стандартів Конвенції про права осіб з інвалідністю. Також 
підтверджуються маніпуляції з темою інвалідності та людьми з інвалідністю і 
використання згадки про останніх у політичних цілях. 

Реабілітаційні центри зобов'язали створити медичні кабінети, які не мають 
жодного сенсу. Все вирішується крізь призму медицини — ти хворий. 

Навіть за активності осіб з інвалідністю питання, на які отримують позитивну 
відповідь, не вирішуються й ігноруються далі. Вдалося вирішити тільки з 
санаторно-курортним лікуванням для севастопольців. 

У нас особливе місто, де людина з інвалідністю — “священна корова”. Існує місцева 
спілка інвалідів, яка нараховує кілька сотень членів. Місцева “влада” (і не тільки) 
“підгодовує” їх і прислухається, бо використовує цю організацію для політичної 
реклами й тримає як потужний електорат. 

 
Моделі інвалідності добре ілюструють загальні підходи до людей з інвалідністю та 
створення умов для дотримання їхніх прав. На думку респондентів, після окупації 
Криму 2014 року життя людей з інвалідністю майже не змінилося. Звичайно, багато 
залежить від активної позиції самої людини, але загальна оцінка така: щось 
покращилося, щось погіршилося. Зміни переважно стосуються фінансового 
забезпечення, засобів реабілітації, доступу до медицини та санаторно-курортного 
оздоровлення. Питання фундаментальних свобод залишилися поза оцінкою 
респондентів. 
 
 

Краще — забезпечення технічними засобами реабілітації, засобами при 
інконтиненції, вища пенсія (з урахування робочого стажу, інвалідність з 
дитинства). Гірше — санаторно-курортне оздоровлення (не дають путівок, 
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послуги санаторіїв погіршилися), проблема з працевлаштуванням осіб І групи 
інвалідності, гірша якість харчових продуктів, блокування інтернет-ресурсів. 

Були збережені всі пільги, які надавав український уряд. Усі послуги надаються в 
штатному режимі. 

Якщо йдеться про матеріальне, то так, стан тих, хто жив на одну пенсію, 
покращився. Це стосується виключно людей з порушенням опорно-рухового 
апарату — завдяки “правильним” індивідуальній програмі реабілітації та 
соціальному забезпеченню. Мають місце корупційні схеми, і замість, наприклад, 
памперсів отримуєш живі гроші. Завдяки цим схемам є покращення для більшості 
місцевих “спинальників”. 

 
Можна зробити висновок, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 
ситуація із забезпеченням прав людей з інвалідністю в Криму суттєво погіршилася. 
Аспекти змін знову переважно стосуються фінансів, ліків, загального зростання цін, що 
пояснюється запровадженням санкцій проти Росії. Але до них додаються зменшення 
можливості контактувати з родичами на території України, блокування онлайн-
ресурсів, зниження доступу до інформації та тривога за рідних через війну.  

 

Здорожчання, ще ширше блокування інтернет-ресурсів. Навмисна причетність, 
через окупацію, до війни, але я не відчуваю себе винним у цьому. 

У проукраїнських кримчан додалася тривога за рідних та друзів на підконтрольній 
Україні території. 

Зовсім немає можливості бачити рідних на материковій Україні. 

Немає виплат за самостійне придбання “гігієни”. 

На території Криму зникли європейські медикаменти, а їхні російські аналоги гірші. 

Підвищилися ціни на харчі, ліки, послуги (перукар, манікюр тощо), пальне, засоби 
при інконтиненції майже в половину, проїзд. 

Практично не змінилося, але можу зауважити  відсутність окремих груп ліків та 
зростання цін на все. Але по кишені це б’є не дуже боляче. 

 
Є випадки, коли учасники та учасниці опитування говорили про наявні небезпеки й 
навіть загрози для свого життя: “Ми окуповані, й наші життя під загрозою, ми є 
заручники. У випадку бойових дій нас можуть вбивати росіяни, ми не почуваємося в 
безпеці”; “До 2022 року не було загрози, але нещодавно чоловік приблизно 70 років 
зробив зауваження, чому я розмовляю українською мовою”. 

Детальніше ситуація буде розглянута в наступних розділах. 

 
Процедура оформлення інвалідності  
 
На початок червня 2022 року процедура оформлення інвалідності не зазнала суттєвих 
змін. Ця сфера залишається найбільш незмінюваною та недружньою для людини з 
інвалідністю. Велика бюрократизація процесів оформлення та підтвердження 
інвалідності, брак кваліфікованих кадрів в органах МСЕК, ігнорування соціального 
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компонента при встановленні інвалідності робить цю процедуру принизливою та 
корумпованою. 

В Україні існують групи інвалідності I, II та III. У свою чергу, I група поділяється на дві 
підгрупи, А та Б. 

Варто зауважити, що з початком повномасштабного вторгнення процедура 
оформлення інвалідності була тимчасово призупинена з метою запобігання корупції 
при наданні дозволу чоловікам виїжджати за кордон. Пізніше було встановлено:40 на 
період дії воєнного стану на території України та протягом шести місяців після його 
припинення або скасування, в разі коли особа, що звертається для встановлення 
інвалідності, не може прибути на огляд до медико-соціальної експертної комісії, така 
комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі 
направлення лікарсько-консультативної комісії; усі медико-соціальні експертні комісії 
здійснюють свої функції з дотриманням принципу екстериторіальності та забезпечують 
проведення медико-соціальної експертизи за направленням лікарсько-
консультативною комісією незалежно від місця реєстрації, проживання або 
перебування особи, яка звертається для встановлення інвалідності. Також 
переноситься термін проведення повторних оглядів. 

У цілому процедура оформлення інвалідності за російським законодавством виглядає 
дуже схожою на українську процедуру. 

Відповідно до абз. 1, 2 ст. 1 Закону № 181-ФЗ, інвалід — особа, яка має порушення 
здоров’я зі стійким розладом функцій організму, зумовлена захворюваннями, 
наслідками травм або дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності 
та зумовлює необхідність його соціального захисту. Обмеження 
життєдіяльності — повна або часткова втрата особою здатності чи можливості 
здійснювати самообслуговування, самостійно пересуватися, орієнтуватися, 
спілкуватися, контролювати свою поведінку, навчатися та займатися трудовою 
діяльністю. 

Визнання особи інвалідом здійснюється федеральною установою медико-соціальної 
експертизи. Порядок та умови визнання особи інвалідом встановлює Уряд Російської 
Федерації (абз. 4 ст. 1 Закону № 181-ФЗ). Медико-соціальна експертиза41 (надалі —  
МСЕ) — визнання особи інвалідом та визначення в установленому порядку потреб 
особи, яку оглядають, у заходах соціального захисту, включаючи реабілітацію, на 
підставі оцінки обмежень життєдіяльності, зумовлених стійким розладом функцій 
організму. Медико-соціальна експертиза здійснюється виходячи з комплексної оцінки 
стану організму на основі аналізу клініко-функціональних, соціально-побутових, 
професійно-трудових, психологічних даних особи, що обстежується, з 
використанням класифікацій і критеріїв, що розробляються й затверджуються в 
порядку, визначеному федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з 
вироблення й реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у 
сфері соціального захисту населення (ст. 7 Закону № 181-ФЗ).   

Відповідно до Постанови Уряду № 588 «Про визнання особи інвалідом» від 5 квітня 
2022 року42 (надалі — Постанова № 588), громадянин визнається особою з 
інвалідністю лише на підставі висновку медико-соціальної експертизи (МСЕ). З 1 липня 
2022 року громадянин може вибрати формат проходження експертизи, очно або 
заочно (за винятком деяких випадків). Відповідно до п. 5 Постанови № 588, умовами 

                                                
40 Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 8 березня 2022 №225: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/225-2022-%D0%BF#Text  
41 Перелік бюро МСЕ в м. Сімферополі за посиланням: https://gogov.ru/disabled-reg/simferopol.  
42 Текст Постанови: https://docs.google.com/document/d/1uK4ItmQG7V-
bwSOZc9Gax5LnY6yshCmM/edit  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/225-2022-%D0%BF#Text
https://gogov.ru/disabled-reg/simferopol
https://docs.google.com/document/d/1uK4ItmQG7V-bwSOZc9Gax5LnY6yshCmM/edit
https://docs.google.com/document/d/1uK4ItmQG7V-bwSOZc9Gax5LnY6yshCmM/edit
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визнання громадянина особою з інвалідністю, які зумовлюють необхідність його 
соціального захисту, є: 

а) порушення здоров’я із стійким розладом функцій організму, зумовлене 
захворюваннями, наслідками травм чи дефектами; 

б) обмеження життєдіяльності (повна чи часткова втрата громадянином здатності 
чи можливості здійснювати самообслуговування, самостійно пересуватися, 
орієнтуватися, спілкуватися, контролювати свою поведінку, навчатися чи займатися 
трудовою діяльністю); 

в) необхідність у заходах щодо реабілітації та абілітації. 

Наявність однієї із зазначених умов не є підставою, достатньою для визнання 
громадянина особою з інвалідністю. Залежно від ступеня вираження стійких розладів 
функцій організму, що виникли внаслідок захворювань, наслідків травм чи порушень, 
громадянину, визнаному особою з інвалідністю, встановлюється І, ІІ або ІІІ група 
інвалідності, а громадянинові віком до 18 років — категорія “дитина-інвалід”. 
Інвалідність І групи встановлюється на 2 роки, ІІ та ІІІ груп — на 1 рік. Група 
інвалідності без зазначення строку переогляду встановлюється на підставі переліку 
згідно з додатком, а також на підставах, зазначених у пункті 13 цих правил. Категорія 
“дитина з інвалідністю” встановлюється строком на 1 рік, 2 роки, 5 років, до досягнення 
громадянином віку 14 років або 18 років. Категорія "дитина з інвалідністю" строком на 2 
роки встановлюється громадянам, які мають стійкі виражені та значно виражені 
порушення функцій організму, зумовлені захворюваннями, дефектами, незворотними 
морфологічними змінами, порушеннями функцій органів та систем організму, що не 
включені до додатку до цих правил. Категорія "дитина з інвалідністю" строком на 5 
років, до досягнення віку 14 років або 18 років, встановлюється громадянам, які мають 
захворювання, порушення, незворотні морфологічні зміни, порушення функцій органів 
та систем організму, передбачені розділами І, ІІ та ІІІ додатків до цих правил (пункти 6-
10 Постанови № 588). 

Подати заяву на присвоєння групи інвалідності можна через обслуговування 
держпослуг за посиланням: https://www.gosuslugi.ru/17222/4/info.  

Для цього потрібно мати направлення від Пенсійного фонду, відділу соціального 
захисту чи медичної організації. Під час подання заяви потрібно вказати установу МСЕ, 
де громадянин проходитиме огляд. Повідомлення про місце та дату обстеження буде 
направлено до особистого кабінету держпослуг. Громадянин може вибрати спосіб 
проходження експертизи — заочно чи особисто. У ряді випадків проведення заочної 
експертизи неможливе. Обов’язковою є явка в бюро МСЕ у таких випадках: 

● щодо ступеня втрати професійної працездатності внаслідок нещасного випадку 
на виробництві або професійного захворювання; 

● за необхідності застосування спеціального діагностичного обладнання для 
визначення ступеня втрати працездатності; 

● при необхідності включити до індивідуальної програми реабілітації технічні 
засоби реабілітації з певними параметрами. 

Отже, порядок визнання особи з інвалідністю та продовження групи інвалідності, 
зазначений у Постанові № 588, такий: 

1) проведення медико-соціальної експертизи щодо визнання особи з інвалідністю, 
яка може бути як очною, і заочною, тобто без особистої присутності 
громадянина; 

2) перевірка за документами медичних організацій, надісланими громадянином 
або додатково витребуваними; 

3) надсилання громадянинові поштою з дотриманням персональних даних довідки, 
що підтверджує факт установлення інвалідності, програми реабілітації або 
абілітації інваліда; 

https://www.gosuslugi.ru/17222/4/info
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4) внесення інформації про надання групи з інвалідності до федерального реєстру, 
згідно з яким Пенсійний фонд призначає пенсію. 

 
Після встановлення інвалідності оформляється Індивідуальна програма реабілітації 
інваліда. За потреби видається сертифікат на придбання технічних засобів реабілітації. 
Програма оформляється та видається громадянинові одночасно з присвоєнням 
інвалідності в МСЕ.  

Люди з інвалідністю, які зараз мешкають у Криму, мають змогу порівняти українські 
процедури із запровадженими на півострові. У цілому ситуації не дуже змінилася, але є 
надто бюрократизованою й не ґрунтується на повазі до людської гідності. 

У 2014 році процедура підтвердження української інвалідності була не складна. До 
цього часу наша “рожева” довідка залишається головним документом. В ІПР 
вписали все необхідне й забезпечують. 

Зараз можна пройти МСЕК онлайн, про повагу до гідності, рівності й сприйняття 
тебе як особистості взагалі не йдеться. 

Процедура ускладнилася паперовою тяганиною, і нікого ніде не хвилює твій стан 
здоров’я, треба пройти багато інстанцій, відстояти в черзі.  

 
 
Види пенсій з інвалідності та їхній розмір 
 

У солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 
призначаються такі пенсійні виплати: пенсія за віком; пенсія з інвалідності; пенсія у 
зв’язку із втратою годувальника. 

Пенсія з інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну 
або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (в тому числі 
каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності певного 
страхового стажу. 

Із 2014 року порядок розрахунку пенсії суттєво не змінився. Розмір пенсії з інвалідності 
прив’язаний до прожиткового мінімуму, який визначається та індексується кожного 
року. Розмір виплат прямо залежить від групи, підгрупи інвалідності. Люди з 
інвалідністю можуть отримувати виплати як від пенсійного фонду, так і від органів 
соціального захисту, а в окремих випадках передбачена можливість одночасного 
отримання виплат, соціальної допомоги людям з інвалідністю та пенсії з втрати 
годувальника. До лютого 2022 року всі виплати відбувалися вчасно. 

Залежно від групи пенсію з інвалідності призначають у таких розмірах: I група — 100% 
пенсії за віком; II група — 90% пенсії за віком; III група — 50% пенсії за віком, 
обчисленої відповідно до статей 27 і 28 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування»43. 

Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства 
та дітям з інвалідністю»44 визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок 
коштів Державного бюджету України та соціальний захист осіб з інвалідністю з 

                                                
43 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 
9 липня 2003 року зі змінами: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text  
44 Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям 
з інвалідністю» № 2109-III від 16 листопада 2000 року зі змінами № 2471-IX від 28 серпня 2022 
року: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2471-20#n43
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14#Text
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дитинства та дітей з інвалідністю шляхом установлення державної соціальної 
допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної 
допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю у 2022 році буде 
розраховуватися з урахуванням норм Закону № 2109-III, статті 7 Закону № 1928-IX45 та 
Постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 «Деякі питання пенсійного 
забезпечення громадян»46. 

Мінімальний розмір пенсії у зв’язку із втратою годувальника становить 2300 грн (62$).  

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2027 грн (55$).  

Розміри державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю: 

6906,90 грн (186$) — особам з інвалідністю з дитинства І групи, підгрупи А, з 
надбавкою на догляд; 

4054 грн (109$) — особам з інвалідністю з дитинства І групи, підгрупи Б, з надбавкою 
на догляд; 

2027 грн (55$) — особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи; 

2027 грн (55$) — особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи. 

Обсяг товарів та послуг, які можна придбати за соціальні виплати, постійно 
зменшується. Індексація виплат значно поступається рівню інфляції. Особи з 
інвалідністю, які отримують лише пенсію з інвалідності, перебувають за межею 
бідності. 

У Росії існують такі види пенсій з інвалідності:  
 

● державна: ці виплати передбачені для осіб, які підпадають під відповідні 
постанови уряду, укази президента та федеральні закони (наприклад, мешканці 
блокадного Ленінграда, чорнобильці, космонавти); 

● страхова: ці виплати доступні особам, що мають будь-який офіційно 
підтверджений трудовий стаж, за який було сплачено страхові внески, пенсія 
нараховується виходячи із пенсійних накопичень інваліда. У деяких випадках 
пенсійний стаж може бути настільки малим, що призначення страхової пенсії є 
недоцільним; у цьому випадку можливий альтернативний варіант – мінімальна 
соціальна пенсія; 

● соціальна: ці виплати пенсії можуть бути доступні тільки особі, яка є 
громадянином; цей вид пенсії передбачений для дітей з інвалідністю, особам з 
інвалідністю з дитинства, особам з інвалідністю, які не мають стажу. 

 

Страхова пенсія з інвалідності47 Соціальна пенсія з інвалідності 

● особи з інвалідністю І групи 
отримують 200% фіксованої 
виплати, що дорівнює 14 082,42 
рубля (приблизно 234$); 

● особи з інвалідністю ІІ групи – 
100% фіксованої виплати, що 

● особи з інвалідністю І групи 
отримують 12591 рубль 
(приблизно 209$); 

● особи з інвалідністю ІІ групи – 
6295 рублів (приблизно 105$); 

                                                
45 Закон України Про Державний бюджет України на 2022 рік від 2 грудня 2021 року № 1928-IX: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text  
46 Текст Постанови: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2008-%D0%BF#Text  
47 Режим доступу: https://www.kp.ru/putevoditel/lichnye-finansy/pensiya-po-invalidnosti-po-gruppam/.   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2008-%D0%BF#Text
https://www.kp.ru/putevoditel/lichnye-finansy/pensiya-po-invalidnosti-po-gruppam/
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дорівнює 7041,21 рубля 
(приблизно 117$); 

● особи з інвалідністю ІІІ групи – 
50% фіксованої виплати, що 
дорівнює 3520,60 рубля 
(приблизно 59$). 

● особи з інвалідністю ІІІ групи – 
5351 рубль (приблизно 89$); 

● особи з інвалідністю з дитинства 
І групи та діти з інвалідністю – 
15 109 рублів (приблизно 251$); 

● особи з інвалідністю з дитинства 
ІІ групи – 12 591 рубль (приблизно 
209$). 

 
Із 1 червня 2022 року прожитковий мінімум у Росії становить 13 919 рублів (223$). 

Отримавши довідку МСЕ, особа з інвалідністю може звернутися за призначенням 
пенсії: 

● у відділ Пенсійного фонду за місцем проживання; 
● через Багатофункціональний центр надання державних та муніципальних 

послуг; 
● через власний кабінет на сайті Пенсійного фонду. 

 
Подати заяву можна через представника за дорученням або поштою. Якщо пенсія 
призначається для дитини з інвалідністю, подавати заяву та довідку можуть її законні 
представники (батьки, опікуни, піклувальники).  

Після розгляду заяви відділ Пенсійного фонду призначає щомісячну пенсію з 
інвалідності, яку можливо отримати: 

● на банківський рахунок або картку; 
● через поштові відділення; 
● через працівників соціальних служб.  

 
Під час анкетування респонденти зазначили свій розмір пенсій: у цілому пенсія 
складається з кількох виплат і доплат (пільг), тому вона вища за окрему соціальну або 
страхову пенсії. Середня пенсія становить еквівалент 240-290$, що є більшою сумою 
за середню пенсію в Україні, однак меншою при перерахуванні її відповідно до 
прожиткового мінімуму.  
 

Моя мати з ІІІ гр.(онкохвора) отримує 11 000 рублів (176$). Моя дружина, І група, – 
13 000 рублів (208$), а моя [пенсія] – 18 000 рублів (288$), але з доплатами за 
догляд та ліки ще +3000 рублів (48$). Усього 21 000 рублів (336$). Середня [пенсія] 
– близько 15 000 рублів (240$). 

Середня [пенсія] – 18 162,34 рублів (290$) 

[Пенсія] від 10 тисяч рублів (без робочого стажу) (160$) до 100 тисяч рублів 
(частіше це отримують НЕ всі військові чи держслужбовці) (1600$), моя – 30 тисяч 
рублів (480$). Є різні типи виплат – соціальна чи пенсійна, ти можеш обирати, що 
тобі вигідніше. 

Я отримую в рублях 15 870 (це з урахуванням 8 років робочого стажу) (254$). Ще 
маю виплату з догляду 1200 рублів (19$), щомісячну виплату 3600 рублів (58$). 

Пенсія мінімальна, у мене пенсія 8200 рублів (131$) на місяць, цього не вистачає 
навіть на їжу. Вимушена працювати, на одну пенсію не проживеш, і це не тільки в 
мене так.  
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Моя пенсія на цей момент становить 19 000 рублів (пенсію індексують щороку) 
(304$). Я тільки можу сказати, що ця пенсія, може, й не максимальна, але вища за 
те, що отримують мої знайомі (у яких ІІ чи ІІІ група інвалідності, або люди 
похилого віку). До того ж, люди з інвалідністю, які живуть у Росії (у мене є знайомі 
в інших містах) отримують більш високу пенсію. Десь 18 000-19 000 рублів (288-
304$) для людей з інвалідністю ІІ групи. Із цього можу зробити висновок, що пенсія 
в Криму нижча за пенсію в російських регіонах.  

 
Водночас мінімальної пенсії відверто недостатньо для виживання і навіть підвищена 
пенсія не може забезпечити гідне життя людям з інвалідністю: «Якщо людина фізично 
не може працювати, то на пенсію вона не проживе, а всім це байдуже, місто не 
облаштоване для людей з інвалідністю нічим».  

Наші респонденти зазначили, що на пенсію вони можуть придбати: 

 

 
 
Засоби реабілітації, поїздка на відпочинок не можуть бути покриті за рахунок пенсій.  

 

На одяг маю економити, взуття купую вкрай рідко, раз на декілька років, авто 
використовую дуже рідко (прошу знайомих і оплачую бензин).  

Можна купити необхідну їжу та гігієнічні засоби, також пенсії вистачить на 
місцевий транспорт, навіть платний. Також комунальні платежі часто не є 
серйозною проблемою, оскільки існують пільги. Але для того щоб купити 
нормальний одяг чи взуття, а також засоби реабілітації, треба відкладати 
декілька місяців, а для деяких предметів техніки, мабуть, і більше. Відпочинок та 
дозвілля теж потребують значних коштів, які більшість людей з інвалідністю не 
має. 
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Пільги для осіб з інвалідністю 
 
В Україні передбачено надання пільг для осіб з інвалідністю на двох рівнях, 
державному і місцевому. 

Із 2014 року суттєво змінилося законодавство щодо отримання житлових субсидій, і 
кількість людей, які отримують житлові субсидії, значно зросла. Але й тут не обійшлося 
без порушення прав людей з інвалідністю. Так, розмір житлової субсидії залежить від 
сукупного доходу сім’ї, часто до доходу вносили вартість технічних засобів реабілітації, 
наданих за рахунок державних коштів, і людина, отримавши крісло колісне вартістю 50 
тис. грн, позбавлялась можливості отримувати житлову субсидію. 

Щодо пільг на місцевому рівні, то після запровадження процесу децентралізації 
визначення порядку та обсягу пільг було покладено на органи місцевого 
самоврядування. 

Особливо гостро стоїть питання пільгового проїзду в громадському транспорті людей з 
інвалідністю. Деякі об’єднані територіальні громади забезпечують проїзд 
представникам пільгових верств населення, а деякі громади, посилаючись на брак 
коштів, позбавляють людей цього права. 

У Росії основні пільги для осіб з інвалідністю передбачені на федеральному рівні. 
Регіони можуть установлювати додаткові заходи соціальної підтримки на своєму рівні. 
Система пільг будується відповідно до групи інвалідності й передбачає безкоштовні 
лікарські препарати та медичні послуги, оплату житлово-комунальних послуг,   
скорочену тривалість робочого дня, забезпечення санаторно-курортним відпочинком, 
безкоштовний проїзд, допомогу для догляду за дитиною з інвалідністю, певні податкові 
пільги. Замість отримання набору соціальних послуг (путівка, безкоштовні ліки та 
проїзд у громадському транспорті) особи з інвалідністю II групи можуть подати заяву 
про виплату грошової компенсації.  

Роботодавці повинні дотримуватися квот із працевлаштування осіб з інвалідністю (від 
2 до 4% від чисельності персоналу, якщо він перевищує 100 осіб). 

Частина пільг, по суті, є гарантіями прав людини, наприклад доступ до інформації з 
урахуванням порушення зору чи слуху, доступ до освіти та доступність приміщень і 
будівель. Віднесення їх до пільг є підміною понять та намаганням зменшити значущість 
прав людини, бо набір пільг може змінюватися відповідно до рішень влади, а гарантії 
прав людини залишаються універсальними стандартами. 

У Криму дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю та особам, які супроводжують дітей 
з інвалідністю, осіб з інвалідністю І групи (не більше однієї особи, яка супроводжує 
одну дитину з інвалідністю, особу з інвалідністю І групи), яким інвалідність установлена  
відповідно до законодавства Російської Федерації, надаються такі заходи соціальної 
підтримки48: 

1) пільговий проїзд в автобусах, тролейбусах, трамваях, що прямують за 
маршрутами регулярних перевезень у міському сполученні в межах Криму; 

2) пільговий проїзд в автобусах, тролейбусах за маршрутами регулярних 
перевезень у приміському сполученні в межах Криму; 

3) оплата за житлове приміщення державного або державного житлового фонду у 
розмірі 50%; 

                                                
48 Режим доступу: https://gogov.ru/dc-1group/crimea#data 

https://gogov.ru/dc-1group/crimea#data
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4) оплата комунальних послуг (житлового фонду будь-якої належності), а в 
житлових будинках, що не мають центрального опалення, – на вартість палива, 
що купується в межах норм, установлених на продаж населенню, у розмірі 50%.  

 

Учасники та учасниці опитування серед пільг найчастіше зазначили безкоштовний 
проїзд у громадському транспорті, знижки на комунальні платежі та придбання ліків і 
засобів гігієни. Важливо, що було зазначено безкоштовні соціальні послуги та 
можливість відвідування культурних закладів, а серед проблем – плутанину в 
документах, які є підставою для надання пільг, та зміну правил пільгового отримання 
автомобіля. 

Проїзд, 50% на комунальні платежі, на транспортний податок (мінімальний об'єм 
двигуна), страховка на авто, знижки для ФП, у музеї. 

Безкоштовний міський транспорт (тільки державний; існують приватні автобуси, 
на яких пропонують лише один-два рейси на день для пільгових категорій, але ці 
рейси часто в такий час, коли майже ніхто нікуди не їздить (13:00, наприклад). 
Існує пільга 50% на комунальні послуги (вода, квартплата, не можу точно сказати 
про електроенергію). Деякі інтернет-компанії пропонують пільгові тарифи, але 
там якість інтернету значно гірша, тому краще сплатити повну вартість. Але 
зазвичай на інтернет чи на телебачення пільг немає. 

Безкоштовний проїзд у місцевому транспорті, засоби реабілітації та засоби 
гігієни, пільги на комунальні послуги в розмірі 50%, пільги на придбання ліків. 

Безкоштовний проїзд, пільги на комунальні платежі, можна за рецептом 
отримати безкоштовно ліки, але їх часто немає в наявності, тому маю купувати 
самостійно.  

Проїзд громадським транспортом за карткою, засоби при інконтиненції, 
комунальні платежі – знижка 25%, ліки (за супутніми захворюваннями). 

У міському автобусі проїзд безкоштовний, комунальні послуги – 50%. Також 
допомагають соціальні працівники, які надають базові послуги безкоштовно 
(помити підлогу, сходити в магазин). 

Після окупації, як людину з інвалідністю І групи, зняли з обліку на покращення 
житлових умов, загубилося, що маю інвалідність і користуюся кріслом колісним, 
через три роки відновила права й отримала більшу квартиру, відповідно до закону. 

Зняли з черги на отримання автомобільного транспорту й не ставлять. 
Компенсували мінімальною сумою, за яку навіть крісло не купити. Тільки виробничі 
травми лишили. 

 

 

Медичний супровід 

У період із 2014 року сфера медичних послуг зазнала суттєвих змін. Основними й 
найголовнішими результатами медичної реформи для людей з інвалідністю стали 
можливість обирати сімейного лікаря незалежно від місця проживання, запровадження 
електронної черги, посилення цифрового складника при отриманні медичних послуг, 
можливість через електронні сервіси оформити направлення, пройти необхідні 
дослідження, отримати базові послуги за рахунок держави навіть у приватних закладах 
охорони здоров’я, отримати консультацію лікаря за допомогою дистанційних засобів 
зв’язку тощо.  
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Стаття 80 Федерального закону РФ від 21.11.2011 № 323-ФЗ «Про основи охорони 

здоров'я громадян у Російській Федерації»49 закріплює особливості роботи програми 

державних гарантій безоплатного надання громадянам медичної допомоги. За 

програмою державних гарантій безоплатного надання громадянам медичної допомоги 

(за винятком медичної допомоги в рамках клінічної апробації) доступні: 

1) первинна медико-санітарна допомога, у тому числі долікарська, лікарська та 

спеціалізована; 

2) спеціалізована медична допомога, високотехнологічна медична допомога, яка є 

частиною спеціалізованої медичної допомоги; 

3) швидка медична допомога, зокрема швидка спеціалізована; 

4) паліативна медична допомога в медичних організаціях. 

Відповідно розроблено стандарти надання медичної допомоги50, програми державних 

гарантій безкоштовного надання громадянам медичної допомоги51 та щорічні 

територіальні програми державних гарантій безкоштовного надання громадянам 

медичної допомоги.  

Територіальні програми державних гарантій безкоштовного надання громадянам 

медичної допомоги в Республіці Крим приймалися з 2015 року52. 29 грудня 2021 року 

Рада Міністрів Криму ухвалила Постанову № 890 «Про затвердження Територіальної 

програми державних гарантій безкоштовного надання громадянам медичної допомоги 

в Республіці Крим на 2022 рік та на плановий період 2023 та 2024 років»53. 

Територіальна програма держгарантій установлює перелік видів, форм та умов 

медичної допомоги, надання якої здійснюється безкоштовно, перелік захворювань та 

станів, надання медичної допомоги за якими здійснюється безкоштовно, категорії 

громадян, надання медичної допомоги яким здійснюється безкоштовно, нормативи 

обсягу медичної допомоги, нормативи фінансових витрат на одиницю обсягу медичної 

допомоги, нормативи фінансування, порядок та структуру формування тарифів на 

медичну допомогу та способи її оплати, а також визначає порядок та умови надання 

медичної допомоги, критерії доступності та якості медичної допомоги. 

Згідно зі ст. 13 зазначеного вище Закону 181-ФЗ, надання кваліфікованої медичної 
допомоги особам з інвалідністю здійснюється відповідно до законодавства Російської 
Федерації та законодавства суб’єктів Російської Федерації в рамках програми 
державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безоплатної медичної 
допомоги. 

Одним із таких законів є Федеральний закон від 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. від 

01.07.2017) «Про державну соціальну допомогу»54, який установлює правові та 

                                                
49 Текст Закону: https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-
2011-g 
50 Зі стандартами надання медичної допомоги можна ознайомитися додатково:  
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141711/c335af07929c2b2a5df5b1a0380b9e39598f60b
e/#dst100005 
51 Із програмами державних гарантій безкоштовного надання громадянам медичної допомоги 
можна ознайомитись додатково за посиланням: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141711/ed061ebeff9beb04c0d94a210aa7554daf
70f1b7/#dst100068 
52 Додатково можна ознайомитися за посиланням: https://tfomsrk.ru/sistema-oms-v-
krymu/territorialnaya-programma-oms.php#  
53 Текст Постанови: https://tfomsrk.ru/files/Ter_programma/TPGG_2022.pdf  
54 Текст Закону: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141711/c335af07929c2b2a5df5b1a0380b9e39598f60be/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141711/c335af07929c2b2a5df5b1a0380b9e39598f60be/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141711/ed061ebeff9beb04c0d94a210aa7554daf70f1b7/#dst100068
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141711/ed061ebeff9beb04c0d94a210aa7554daf70f1b7/#dst100068
https://tfomsrk.ru/sistema-oms-v-krymu/territorialnaya-programma-oms.php
https://tfomsrk.ru/sistema-oms-v-krymu/territorialnaya-programma-oms.php
https://tfomsrk.ru/files/Ter_programma/TPGG_2022.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/
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організаційні основи надання державної соціальної допомоги різним вразливим 

категоріям населення. До соціальної допомоги, згідно із законом, належить і 

забезпечення лікарськими препаратами для медичного застосування, медичними 

виробами, а також спеціалізованими продуктами лікувального харчування для дітей з 

інвалідністю відповідно до стандартів медичної допомоги. Відповідно до ст. 6.1, 

отримувати соціальну допомогу у вигляді набору певних соціальних послуг мають 

право, у тому числі, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та люди, що отримали 

інвалідність унаслідок війни.  

Статтею 6.2 вказаного закону закріплено, що Уряд РФ затверджує перелік медичних 

виробів, перелік спеціалізованих продуктів лікувального харчування для дітей з 

інвалідністю, тривалість санаторно-курортного лікування в рамках наданого 

громадянам набору соціальних послуг.   

Відповідно до Указу президента РФ «Про додаткові заходи державної підтримки 

інвалідів»55 від 2 жовтня 1992 року № 1157 надається можливість безкоштовного або 

пільгового придбання лікарських препаратів за рецептами та виробів медичного 

призначення.  

Оцінки учасників та учасниць опитувань стосувалися переважно доступності медичних 

послуг. Попри певні досягнення в цій сфері (наявність доступних гінекологічних крісел, 

рентген-апарата, медичний поліс) респонденти зазначають, що отримати потрібну 

послугу важко, фізична доступність закладів недостатня, відсутній додатковий супровід 

незрячих осіб, комунікація з персоналом складна. Українська та російська медичні 

системи мають суттєві відмінності, але видно, що проблеми, характерні для 

пострадянських медичних закладів, залишилися. Варто відзначити, що після 2014 року 

в Криму залишилася розгалужена система медичних та реабілітаційних закладів, 

орієнтованих саме на потреби людей з інвалідністю. 

Так, гінекологія доступна. Якщо мені потрібно, я вибиваю собі все, але це завжди 

боротьба. З медициною важко, потрапити на лікування дуже складно. Постійне 

перенаправлення до інших лікарів, бюрократія. 

Особисто ми користуємося приватними лабораторіями та лікарнями. Це швидко, 

бо у звичайну лікарню запис на місяці. Існують планові обстеження й 

диспансеризація, але особисто не користувався.  

Медичне переобладнання є, але на низькому рівні. Доступності для людей з 

інвалідністю майже немає. Мій досвід був – безоплатна операція, але вважаю, що 

пощастило з лікарем. Довго чекати запису на консультацію певного фахівця. 

Точно можу сказати, що для незрячих людей немає жодного медичного супроводу. 

Якщо людина не орієнтується самостійно в лікарні, їй треба прийти з особою, яка 

її супроводжує і зможе допомогти. Але в багатьох закладах є таблички, написані 

шрифтом Брайля. 

Більшість медичних закладів не пристосовані для людей з інвалідністю, що 

пересуваються в кріслах колісних. 

У нашій лікарні немає спеціального гінекологічного крісла, але рентгенівський 

апарат зручний: щоб зробити флюорографію, пересідати не потрібно. 

                                                
55 Текст Указу: http://www.kremlin.ru/acts/bank/2115  

http://www.kremlin.ru/acts/bank/2115
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Місто нічим не обладнане, персонал поліклінік та лікарень дуже грубий, і ніхто 

ніколи нічим не допоможе, не підкаже. Я думаю, це пов'язано з низькою оплатою 

праці медиків, ніхто не йде туди працювати, і на тих, що працюють зараз, дуже 

велике навантаження, дуже багато паперової роботи в них. 

З’явився медичний поліс, за допомогою якого можна отримати безкоштовне 

лікування. Але, разом з тим, стільки паперової тяганини.  

Лікарі приймають за записом за місяць і більше, що перешкоджає вчасному 

лікуванню. 

 

Слід підкреслити зазначене респондентами погіршення ситуації із забезпеченням 

ліками, що, очевидно, пов’язано із санкціями проти РФ: “Із 2014-го, а особливо з 

лютого 2022-го, бракує якісних ліків. Відчув це на собі”. 

 

Можливість виїхати до України, Росії, за кордон 

Законодавство України не передбачає обмежень виїзду за кордон через наявність у 
людини інвалідності. 

Але необхідно зазначити: після того як були введені обмеження на виїзд за кордон 
чоловіків призовного віку, багато людей з інвалідністю під час евакуації стикалися з 
проблемами, коли на кордоні вимагали, крім довідки про інвалідність, ще й військовий 
квиток із відповідними позначками, що особа не придатна до військової служби. Такі 
вимоги порушували права людей з інвалідністю на безпеку та вільний вибір місця 
перебування. 

Багато громадських організацій зверталися до представників влади з вимогою усунути 
це порушення. Після того як ця проблема була озвучена, Уряд вніс відповідні зміни.  
Згідно з рішенням Уряду, люди з інвалідністю І та ІІ груп, незалежно від віку, отримали 
право перетинати державний кордон України за наявності одного з таких документів: 
довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, або посвідчення, яке 
підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що 
підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України «Про 
державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на 
пенсію, та особам з інвалідністю», або довідки для отримання пільг особами з 
інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, довідки до акта 
огляду МСЕК.  

Крім того, було врегульоване питання щодо виїзду за кордон осіб, які супроводжують 
людей з інвалідністю. Так,  згідно з рішенням Уряду, разом з кожною людиною з 
інвалідністю І та ІІ групи, які потребують постійного догляду, дозволено перетинати 
кордон одному із членів сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку, 
або одній іншій особі, яка досягла 18-річного віку та здійснює догляд відповідно до 
законодавства. Документом, який підтверджує здійснення догляду в цьому разі, може 
бути посвідчення, довідка про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд. 
Людину з інвалідністю, яка визнана недієздатною або обмежена в дієздатності, може 
супроводжувати один опікун, піклувальник або член сім’ї першого ступеня споріднення, 
який досяг 18-річного віку. 

Порядок в’їзду та виїзду на територію Криму громадян України та громадян інших країн 
регулюється законодавством України й не встановлює додаткових обмежень для 
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людей з інвалідністю. Однак практична реалізація в’їзду / виїзду була ускладнена для 
зазначених осіб через необхідність використовувати тривалі пішохідні переходи. Із 
початком повномасштабної агресії додалися ризики та небезпеки, пов’язані з воєнними 
діями, включно з проходженням блокпостів та потраплянням до фільтраційних таборів, 
влаштованих окупаційними військами РФ. 

Росія не вводила додаткових обмежень на виїзд із півострова, окремого регулювання 
для людей з інвалідністю також не існує. Зараз виїхати можна автотранспортом або 
потягом через територію Росії, в інші країни можна потрапити за наявності чинного 
закордонного паспорта або в певних випадках документів, що підтверджують 
громадянство України (наприклад, до Грузії).  

Учасники та учасниці опитування підтверджують можливість виїжджати і до України, і 
до Росії, і до інших країн, але відзначають певні складнощі цих процесів та небезпеки. 

 

До Росії можна виїхати без проблем. До 24 лютого також можна було їздити до 

України, але зараз це небезпечно.  

За кордон загалом виїхати не можна, тому що закордонні паспорти, видані на 

території Криму, не визнаються в інших країнах. Можна виїхати тільки до 

арабських країн, у яких є священні мусульманські місця, але це також непросто. 

Треба залучити релігійну організацію, яка допомагає з оформленням документів. 

Поїхати за кордон або на материкову Україну шляхи є, але для людини в моєму 

фізичному стані це велике випробовування й чималі кошти. 

 

Висновки 

Згідно із законодавством РФ на території Криму не використовується правозахисний 
підхід до інвалідності, закріплений у Конвенції про права осіб з інвалідністю, 
застосовується переважно медична модель інвалідності. Її практикування, навіть при 
запровадженні реформ, унеможливлює надання якісних медичних послуг, 
орієнтованих на людей, а також інших сервісів, включно із системою пенсійного 
забезпечення та пільг. 

Процедура оформлення інвалідності не суттєво відрізняється від української, є 
заскладною та корумпованою. Вона має бути реформованою й переглянутою в 
найшвидший термін в обох країнах. Варто відзначити позитивну можливість подання 
документів онлайн та проходження заочної експертизи в певних випадках у РФ, на 
чому наголошують і самі люди з інвалідністю. Аналогічні можливості запроваджені 
зараз в Україні й зумовлені воєнним станом, вони значно полегшують процедуру для 
самих людей з інвалідністю й мають бути збереженими по закінченні війни.  

Тема високих російських пенсій є однією з підстав для маніпуляцій суспільною думкою, 
особливо у випадку тих груп населення, які перебувають у значній залежності від 
підтримки держави (такими саме є люди з інвалідністю). Водночас актуальні 
розрахунки демонструють, що розмір пенсії з інвалідності в Україні лише трохи менший 
за російську пенсію, однак він прив’язаний до прожиткового мінімуму, який утричі 
нижчий в Україні, ніж у Росії. Відповідно зростання прожиткового мінімуму і його 
розрахунки згідно з актуальною ситуацією потенційно значно збільшить розмір пенсії 
для людей з інвалідністю в Україні. 

У цілому система пенсійного забезпечення та пільг не дає змоги вести гідне життя. Не 
всі люди з інвалідністю можуть працювати, зокрема, через бар’єри в доступі до 
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працевлаштування. Як видно з відповідей, виживати на отримані від держави гроші 
важко й майже на межі можливості. 

Віднесення окремих прав людини, таких як доступна інформація, до пільг нівелює 
значення прав людини в суспільстві й ставить їх забезпечення в залежність від 
бажання влади. Самі пільги часто є підміною гарантій доступності й потребують 
перегляду на рівні системи. 

Очевидно, що нестача лікарських засобів уже зараз відчутно впливає на рівень життя 
людей з інвалідністю в Криму. Вони та їхні родичі більше обмежені в можливостях 
виїзду до інших країн, що закриває для них шляхи придбання потрібних медикаментів 
за кордоном. 

Питання виїзду за межі Криму на сьогодні вже є проблематичним для людей з 
інвалідністю, у разі перенесення активних бойових дій на територію півострова, що  
достатньо ймовірно, можна стверджувати, що люди з інвалідністю зіткнуться з 
надзвичайними викликами при спробі евакуюватися, ризикують залишитися під 
обстрілами та втратити життя. 
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Свобода асоціацій 

 

Українське національне законодавство про свободу об’єднань та практика його 
застосування загалом відповідають міжнародним стандартам. 

За даними Національного опитування громадської думки, для оцінки змін в обізнаності 
громадян щодо громадських організації та їхньої діяльності56, у 2019 році до активної 
громадської діяльності були залучені 7,5% громадян57.  

Із січня 2016 року почав діяти оновлений Закон України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»58, і порядок 
реєстрації громадських організацій зазнав суттєвих змін. Згідно з цим законом, тепер 
установчі документи можна подавати в управління юстиції, державному реєстратору 
або до центрів надання адміністративних послуг. Крім того, до позитивних змін у 
порядку реєстрації громадських  організацій можна віднести  можливість подавати 
документи онлайн і зареєструвати організацію на порталі електронних сервісів. 
Реєстрація громадської організації має відбуватися протягом трьох робочих днів.  

Зміни визначають, що громадським організаціям не потрібно засвідчувати документи в 
нотаріуса. Отже, реєстрація громадської організації повністю безкоштовна. Засновники 
подають усього чотири документи замість п’яти, відповідно до колишньої процедури. 

З 11 липня 2021 року стало обов’язковим подання відомостей про кінцевого 
бенефіціарного власника та структуру власності як при первинній реєстрації 
громадського об'єднання, так і для тих ГО, що були зареєстровані раніше. Проблемою 
є недостатньо прописане визначення кінцевих бенефіціарних власників для 
неприбуткових організацій. За сутністю неприбутковості такі організації кінцевих 
бенефіціарних власників не мають. Цей казус додав труднощів у процес реєстрації, а 
особливо переєстрації громадських організацій. 

Із 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану»59, в Україні введено режим воєнного стану. Постановою Кабінету Міністрів 
України від 06 березня 2022 року № 209 «Деякі питання державної реєстрації в умовах 
воєнного стану та змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 
2022 р. № 164»60 визначено такий порядок реєстрації, який передбачає: 

- проведення державної реєстрації виключно особами, внесеними до переліку, 
затвердженого Мін’юстом (відповідний наказ Мін’юсту визначатиме обмеження 
за різними критеріями, з урахуванням яких відповідний реєстратор матиме 
право проводити державну реєстрацію); 

                                                
56 Дослідження проведене Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно з 
Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року: 
https://dif.org.ua/article/gromadskiy-aktivizm-ta-stavlennya-do-reform-suspilna-dumka-v-
ukraini_5#_ftn1  
57 Становище правозахисників та громадських активістів в Україні у 2019 році: аналітична 
доповідь / М. Лаврінок, В. Ліхачов; ред. Т. Печончик; Українська Гельсінська спілка з прав 
людини, ZMINA, Truth Hounds. Київ, 2020: https://helsinki.org.ua/wp-
content/uploads/2020/02/StateOfHumanRightsDefenders2019_ReportUAWEB_.pdf  
58 Текст закону №755-IV від 15 травня 2003 зі змінами: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-
15#Text  
59 Текст закону №389-VIII від 12 травня 2015 зі змінами: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-
19#Text  
60 Текст Постанови: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-derzhavnoyi-reyestraciyi-v-
umovah-voyennogo-stanu-ta-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-28-
lyutogo-2022-r-164-209  

https://dif.org.ua/article/gromadskiy-aktivizm-ta-stavlennya-do-reform-suspilna-dumka-v-ukraini_5#_ftn1
https://dif.org.ua/article/gromadskiy-aktivizm-ta-stavlennya-do-reform-suspilna-dumka-v-ukraini_5#_ftn1
https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/StateOfHumanRightsDefenders2019_ReportUAWEB_.pdf
https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/StateOfHumanRightsDefenders2019_ReportUAWEB_.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-derzhavnoyi-reyestraciyi-v-umovah-voyennogo-stanu-ta-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-28-lyutogo-2022-r-164-209
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-derzhavnoyi-reyestraciyi-v-umovah-voyennogo-stanu-ta-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-28-lyutogo-2022-r-164-209
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-derzhavnoyi-reyestraciyi-v-umovah-voyennogo-stanu-ta-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-28-lyutogo-2022-r-164-209
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- право посадових осіб Міністерства юстиції, його територіальних органів, 
унесених до згаданого переліку, реєструвати не лише громадські формування, а 
й інші види юридичних осіб; 

- невідкладну державну реєстрацію в разі подання належних документів у 
повному обсязі та спрощений порядок повідомлення заявника про недоліки в 
поданих ним документах; 

- проведення державної реєстрації незалежно від місцезнаходження юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження 
нерухомого майна (якщо перелік не передбачає обмежень щодо 
територіальності); 

- звільнення від сплати адміністративного збору благодійних організацій, 
громадських об’єднань, предметом діяльності яких є надання допомоги 
Збройним Силам, іншим військовим формуванням, правоохоронним 
(спеціальним) органам, органам цивільного захисту, добровольчим 
формуванням територіальних громад, іншим особам, які забезпечують 
національну безпеку й оборону, відсіч і стримування збройної агресії іноземної 
держави, а також особам, які постраждали чи можуть постраждати від такої 
збройної агресії; 

- спрощення процедури подання документів для державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (можна 
використовувати електронну пошту або інші засоби зв’язку); 

- можливість засвідчення справжності підпису, виконаного в присутності 
реєстратора, на документах для державної реєстрації юридичних осіб; 

- можливість підтвердження сплати адміністративного збору скринкопією 
платіжного документа. 

Таким чином було створено ще більш сприятливі умови для реєстрації громадських 
об’єднань, особливо благодійних організацій, задля введення нових ініціатив, що 
виникли під час війни, у правове поле.  

Водночас назване вище законодавство не визначає окремо громадські організації 
людей з інвалідністю як організаційно-правову форму. Про такі об’єднання говорить 
Закон «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»61 (ст. 12), який 
визначає ці організації за метою діяльності: забезпечення рівних прав і можливостей 
осіб з інвалідністю та їх соціального захисту, виявлення, усунення перепон і бар’єрів, 
що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб таких осіб, у тому 
числі стосовно доступу їх нарівні з іншими громадянами до об’єктів фізичного 
оточення, транспорту, інформації та зв’язку, а також з урахуванням індивідуальних 
можливостей, здібностей та інтересів – до освіти, праці, культури, фізичної 
культури і спорту, надання соціальних послуг, залучення осіб з інвалідністю до 
суспільної діяльності, здійснення громадського контролю за дотриманням прав осіб з 
інвалідністю, представництва їхніх інтересів та усунення будь-яких проявів 
дискримінації стосовно осіб з інвалідністю. 

Громадські організації людей з інвалідністю, що діють відповідно до цієї мети, можуть 
отримувати окрему підтримку з коштів державного та місцевих бюджетів. У 2020 році 
Мінсоцполітики вперше запровадило надання фінансової підтримки громадським 

                                                
61 Текст Закону № 875-XII від 21 березня 1991 року зі змінами: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text
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об’єднанням на конкурсних засадах62. Організатором конкурсу є Фонд соціального 
захисту осіб з інвалідністю63 64. За даними Фонду, його партнерами на липень 2022 
року виступає майже 40065 організацій людей з інвалідністю, які об’єднують близько 
1 млн людей з інвалідністю. 

Ситуація зі свободою асоціацій у РФ залишається однією з найпроблемніших у регіоні. 
Ба більше, Росія показує, як можна зламати громадянське суспільство й 
максимального його обмежити. Новелою в цій сфері стало введення законодавства 
про іноземних агентів – осіб та організацій, які з погляду російської держави одержують 
фінансування з-за кордону та беруть участь у політичній діяльності, поширенні 
відомостей як засіб масової інформації чи збиранні військово-технічних відомостей. 
Фактично під це визначення потрапили всі організації, що отримували міжнародну 
донорську підтримку та діяльність яких не подобалась владі. На момент квітня 2022 
року 79 громадських організацій66, переважно правозахисної спрямованості, внесено 
до реєстру іноземних агентів. Серед них немає організацій людей з інвалідністю, але є 
ті, що працюють із ВІЛ-інфікованими людьми та допомагають нужденним людям.  

Спроби запроваджувати норми законодавства про іноагентів не оминули навіть 
Україну й швидко поширюються на територіях пострадянських країн. 

Саме законодавство про свободу асоціацій у Росії є нейтральним. Варто зазначити, що 
російське законодавство регулює діяльність не громадських організацій, а 
некомерційних, що є значно ширшим поняттям, бо може охоплювати такі структури, як 
ЗМІ, школи, церкви, козачі товариства тощо. Так, Федеральний закон від 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «Про некомерційні організації»67 визначає особливості цивільно-правового 
становища некомерційних організацій окремих організаційно-правових форм, видів та 
типів, а також можливі форми підтримки некомерційних організацій органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування. Згідно із визначенням 
закону, організації людей з інвалідністю можна віднести до “соціально орієнтованих 
некомерційних організацій”. 

Відповідно до цього закону: 

● некомерційні організації можуть створюватися для досягнення соціальних, 
благодійних, культурних, освітніх, наукових та управлінських цілей з метою 
охорони здоров’я громадян, розвитку фізичної культури та спорту, задоволення 
духовних та інших нематеріальних потреб громадян, захисту прав, законних 
інтересів громадян та організацій, вирішення спорів і конфліктів, надання 
юридичної допомоги, соціальній та інших цілях, вкладених у досягнення 
суспільних благ (ст. 2); 

                                                
62 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 166 «Деякі питання 
надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю»: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/166-2020-%D0%BF#Text 
63 Відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), 
розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких 
надається фінансова підтримка, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 
12.10.2011 № 1049: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF#Text  
64 Сторінка Фонду: https://www.ispf.gov.ua/  
65 Взаємодія Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю з громадськими об’єднаннями осіб з 
інвалідністю в областях України: https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-
profesij-utos-utog/vzayemodiya-z-gromadskimi-obyednannyami-osib-z-invalidnistyu  
66 Реестр иностранных агентов в России: https://gogov.ru/articles/inagenty-21apr22  
67 Текст Федерального закону: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/6153bb9e14d998bcd76afc4b4b298aca81d
1c896/  
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https://gogov.ru/articles/inagenty-21apr22
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/6153bb9e14d998bcd76afc4b4b298aca81d1c896/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/6153bb9e14d998bcd76afc4b4b298aca81d1c896/
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● некомерційна організація вважається створеною як юридична особа з моменту 
її державної реєстрації в установленому законом порядку, має у власності або в 
оперативному управлінні відокремлене майно, що відповідає (за винятком 
випадків, установлених законом) за своїми зобов'язаннями цим майном, може 
від свого імені набувати та здійснювати майнові та немайнові права, нести 
обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді (ст. 3); 

● некомерційна організація може здійснювати один вид діяльності або кілька видів 
діяльності, які не заборонені законодавством РФ та відповідні цілям діяльності 
некомерційної організації, які передбачені її установчими документами (ст. 24). 

 
Щодо соціально орієнтованих організацій, то вони, згідно із цим Законом, можуть 
отримувати підтримку від органів державної та публічної влади федеральної території 
та від місцевого самоврядування за умов такої діяльності: 
 

● соціальне обслуговування, соціальна підтримка та захист громадян; 
● надання юридичної допомоги на безоплатній або на пільговій основі 

громадянам та некомерційним організаціям, правова освіта населення, 
діяльність із захисту прав і свобод людини та громадянина; 

● заходи щодо медичної реабілітації та соціальної реабілітації, соціальної та 
трудової реінтеграції осіб, які здійснюють незаконне споживання наркотичних 
засобів або психотропних речовин.  

Можливі фінансова, майнова, інформаційна, консультаційна підтримка, а також 
підтримка в галузі підготовки, додаткової професійної освіти працівників та 
добровольців (волонтерів). Зокрема, це може бути надання пільг зі сплати податків та 
зборів; здійснення в соціально орієнтованих некомерційних організацій закупівель 
товарів, робіт, послуг для забезпечення державних та муніципальних потреб, а також 
призначення юридичним особам, які надають соціально орієнтованим некомерційним 
організаціям матеріальну підтримку, пільг зі сплати податків та зборів. 

Така організація може набути статусу виконавця суспільно корисних послуг, порядок 
ухвалення рішення про таке визнання, перелік та форми необхідних документів, 
порядок ведення реєстру некомерційних організацій – виконавців суспільно корисних 
послуг встановлюються Урядом РФ. 

Відповідно до Постанови Уряду РФ від 27.10.2016 № 1096 «Про затвердження переліку 
суспільно корисних послуг та критеріїв оцінки якості їх надання»68, до таких послуг 
належать організація супроводу за сприяння зайнятостіосіб з інвалідністю та 
самозайнятості осіб з інвалідністю, послуги, що передбачають реабілітацію та 
соціальну адаптацію осіб з інвалідністю та соціальний супровід сімей, які виховують 
дітей з інвалідністю. Відповідно до Указу президента РФ від 08.08.2016 № 398 «Про 
затвердження пріоритетних напрямів діяльності у сфері надання суспільно корисних 
послуг»69, визначено 21 пріоритетний напрям діяльності у сфері надання суспільно 
корисних послуг, серед яких є послуги для людей з інвалідністю.  

Федеральний закон «Про соціальний захист інвалідів у Російській Федерації»70 
говорить про те, що громадські організації людей з інвалідністю – це організації, 
створювані особами з інвалідністю та особами, які представляють інтереси осіб з 
інвалідністю, для захисту їхніх прав і законних інтересів, тим самим впроваджуючи 
для інвалідів рівні можливості з іншими громадянами, вирішуючи завдання суспільної 

                                                
68 Текст Постанови: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206497/  
69 Текст Указу: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202901/f4725dc44653b804b3bdf3955753d86dac
e2dfe4/#dst100013  
70 Текст Закону: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206497/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202901/f4725dc44653b804b3bdf3955753d86dace2dfe4/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202901/f4725dc44653b804b3bdf3955753d86dace2dfe4/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
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інтеграції осіб з інвалідністю, серед членів яких особи з інвалідністю та їхні законні 
представники (один із батьків, усиновителів, опікун чи піклувальник) становлять не 
менш ніж 80 відсотків; а також спілки (асоціації) вказаних організацій. Принциповою 

відмінністю від українського законодавства є наявність визначеної кількості членів 
організації, що мають інвалідність. 

Каталог російських некомерційних організацій71 показує, що 120 із них працюють на 
території Криму та займаються проблематикою інвалідності, при цьому жодна не є 
зареєстрованою в Криму організацією. Зокрема, найвідоміше Всеросійське товариство 
людей з інвалідністю має в Криму лише своє регіональне представництво72. 

Респонденти зазначили, що відомі їм організації переважно є місцевими осередками 
всеросійських організацій: Всеросійське товариство людей з інвалідністю, Всеросійське 
товариство сліпих, а також організації «Опора» та «Товариш». Переважно їхня 
діяльність у кращому разі має соціальний або розважальний, а не правозахисний 
характер. Є випадок діяльності з підтримки війни з Україною з боку однієї з організацій. 

Мені відомі всеросійські [організації], які зайшли зі своїми програмами. 

Місцева організація «Товариш». Організовують спортивне та культурне дозвілля, 

ремонт крісел колісних, залучені “владою” до покращення інфраструктури міста 

для потреб людей з інвалідністю.  

Місцева спілка інвалідів «Товариш» залучена до збору допомоги для “захисників 

днр”. 

Всеросійське товариство інвалідів – у статуті все як треба написано, про захист 

прав. Займаються всілякими заходами, які не спрямовані на захист прав осіб з 

інвалідністю. Застілля, дартс, випивка... Спартакіади. 

Всеросійська організація інвалідів – пропонують екскурсії (але для тих, хто 

ходить). 

«Опора» – допомагають продуктами, гігієнічними засобами (декілька разів на рік, 

інколи раз): мазі, ліки, підгузки. 

Майже в кожному місті існує представництво Всеросійського товариства сліпих. 

Воно надає гуманітарну, іноді матеріальну допомогу незрячим людям. Також там 

можна знайти спеціалістів, які безкоштовно допоможуть навчитися користування 

комп’ютером чи мобільним телефоном. 

Знаходять спонсорів, отримали грант від путіна. Накупили тренажерів, 
обладнали майстерню, працевлаштували декілька своїх членів. 

 

Жодна з названих організацій, на думку учасників та учасниць опитування, не захищає 
реально права та інтереси людей з інвалідністю: «На прикладі місцевої організації, то 
це повністю провладна організація, яка фінансово залежить від влади й готова 
робити все, щоб отримати свій шматочок». 

При цьому теоретична можливість зареєструвати людям з інвалідністю власну 
громадську організацію існує. Однак така ідея не викликала в респондентів жодного 

                                                
71 
https://tochno.st/nko?act_tab=1&check_params=none&problem_path=disability&region_path=respubli
ka_krym_i_sevastopol#  
72 https://www.voi.ru/o_nas/regionalnye_organizaci/respubliki_rf/resp_krim  

https://tochno.st/nko?act_tab=1&check_params=none&problem_path=disability&region_path=respublika_krym_i_sevastopol
https://tochno.st/nko?act_tab=1&check_params=none&problem_path=disability&region_path=respublika_krym_i_sevastopol
https://www.voi.ru/o_nas/regionalnye_organizaci/respubliki_rf/resp_krim


43 

оптимізму: «Свою ГО ми закрили, вести діяльність складно, потрібні високі зв’язки 
для отримання фінансування. Все йде на одну ГО ВОІ – монополія». 

 

Висновки 

Загальне російське правове поле та звуження простору для діяльності громадських 
організацій (переслідування правозахисних організацій, введення поняття “іноземний 
агент” для організацій, що отримують іноземне фінансування) не сприяють розвитку 
організацій громадянського суспільства, які були б спроможні захищати інтереси людей 
з інвалідністю, їхні права та представляти людей з інвалідністю в діалозі з владними 
структурами. 

Відповідно таких організацій просто не існує: старі організації закриваються, а нові 
ініціативи не створюються й не отримують належного оформлення. Існує навіть певна 
тематична монополія великих всеросійських організацій. Усе це не тільки порушує 
свободу асоціацій для людей з інвалідністю, а й закриває для них можливості проявів 
будь-якої активності й перетворює на повністю залежну від влади спільноту.  

Очевидними є й прогалини в роботі українського громадянського суспільства і 
профільних громадських організацій з темою дотримання прав людей з інвалідністю, 
що залишилися в окупованому Кримі. 
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Свобода слова 

 

Конституція України73 кожному гарантує право на свободу думки й слова, на вільне 
вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, 
використовувати й поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на 
свій вибір. 

У цілому законодавство України не забороняє людям публічно заявляти про свої права 
та їх порушення, висловлюватися щодо різних питань, у тому числі й політичних 
аспектів життя. 

Згідно з інформацією міжнародної організації «Репортери без кордонів» Україна 
займає середні рядки в міжнародному рейтингу свободи преси74. У 2022 році це 106 
місце зі 180 країн. Для порівняння, у цьому ж рейтингу Росія займає 155 місце. 

Із 2014 року з міркувань національної безпеки в Україні заборонено діяльність деяких 
проросійських ЗМІ та соціальних мереж. 

За даними громадської організації «Інститут масової інформації»75, діяльність якої 
спрямована на захист свободи слова, основними викликами для свободи слова за 
останні декілька років для українських активістів стали карантинні обмеження як привід 
для недопуску активістів, проблеми з доступом до державних органів та інформації, 
економічні виклики, безкарність за злочини проти журналістів, а також цензура або тиск 
із боку влади. 

Основними категоріями порушень стали: перешкоджання законній журналістській 
діяльності, побиття й напади, які супроводжувалися нанесенням тілесних ушкоджень, 
обмеження доступу до публічної інформації, ігнорування запитів на надання 
інформації. Найпоширенішим типом порушення свободи слова залишилася фізична 
агресія щодо журналістів. За 2021 рік таких фактів було зафіксовано близько двохсот. 

Щодо діяльності громадських організацій людей з інвалідністю в Україні, то тут теж є 
певні порушення. Наприклад, держава воліє не звертати уваги на діяльність 
Українського товариства сліпих, яке порушує законодавство щодо оприлюднення 
інформації, не звітує за отримані кошти, центральне правління організації намагалось 
зробити закритою та непублічною інформацію про кошти, отримані від донорів.  

Існують також бар’єри в доступі до інформації для людей з інвалідністю: недоступні 
державні сайти, брак використання шрифту Брайля, жестової мови та субтитрів, 
відсутність суспільно важливої інформації легкою мовою. Ці проблеми особливо 
проявилися під час повномасштабної агресії, коли, наприклад, люди з порушенням 
слуху не могли зрозуміти, що почалася повітряна тривога. Для розв’язання цієї 
проблеми в Україні у квітні 2021 року запроваджено Національну стратегію із 
створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року76, однак її 
реалізація була уповільнена у зв’язку з початком повномасштабної агресії Росії. 

                                                
73 Текст Конституції України: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80#Text  
74 https://rsf.org/en/index   
75 https://imi.org.ua/monitorings/barometr-svobody-slova  
76 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 №366-р: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://imi.org.ua/monitorings/barometr-svobody-slova
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text
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Відповідно до ст. 29 Конституції РФ77, кожному гарантується свобода думки та 
слова. Не допускаються пропаганда чи агітація, які порушують соціальну, расову, 
національну чи релігійну ненависть та ворожнечу. Забороняється пропаганда 
соціальної, расової, національної, релігійної чи мовної переваги. Ніхто не може бути 
змушений висловлювати свої думки й переконання або відмови від них. Кожен має 
право вільно шукати, отримувати, передавати, виробляти та поширювати 
інформацію будь-яким законним способом. Перелік відомостей, що становлять 
державну таємницю, визначається федеральним законом. Гарантується свобода 
інформації. Цензура забороняється. 

Відповідно до ст. 1 Закону РФ від 27.12.1991 № 2124-1 «Про засоби масової 
інформації»78, у РФ пошук, отримання, виробництво та поширення масової інформації, 
утворення засобів масової інформації, володіння, користування та розпорядження 
ними, виготовлення, придбання, зберігання та експлуатація технічних пристроїв та 
обладнання, сировини та матеріалів, призначених для виробництва та поширення 
продукції засобів масової інформації, не підлягають обмеженням, крім передбачених 
законодавством Російської Федерації про засоби масової інформації. Цензура масової 
інформації не допускається. 

Відповідно до ст. 38 зазначеного Закону, громадяни мають право на оперативне 
отримання через засоби масової інформації достовірних відомостей про діяльність 
державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій, громадських 
об'єднань, посадових осіб. Державні органи, органи місцевого самоврядування, 
організації, громадські об’єднання, їхні посадові особи надають відомості про свою 
діяльність засобам масової інформації на запити редакцій, а також шляхом 
проведення пресконференцій, розсилки довідкових та статистичних матеріалів та в 
інших формах. 

Стаття 62 вищезазначеного Закону декларує право на компенсацію моральної шкоди: 
моральна (немайнова) шкода, заподіяна громадянину внаслідок поширення засобом 
масової інформації неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність громадянина 
або завдали йому іншої немайнової шкоди, відшкодовується за рішенням суду засобом 
масової інформації, а також винними посадовими особами та громадянами в розмірі, 
визначеному судом. 

В останні роки свобода слова зазнала в Росії додаткових обмежень. Окрім 
громадських організацій, під визначення “іноземний агент” потрапив цілий ряд ЗМІ. А в 
цьому році Федеральний закон від 4 березня 2022 року № 32-ФЗ «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу Російської Федерації та статті 31 та 151 Кримінально-
процесуального кодексу Російської Федерації»79 (у ЗМІ відомий як «Закон про фейки» 
або «Закон про військову цензуру») установив кримінальну відповідальність за 
поширення свідомо неправдивої інформації про використання збройних сил РФ, а 
також за публічні дії, спрямовані на дискредитацію російської армії та дії державних 
органів за кордоном. На практиці він означає притягнення до кримінальної 
відповідальності всіх тих, хто будь-яким чином виступає проти війни Росії з Україною. 

Інший Федеральний закон «Про інформацію, інформаційні технології та захист 
інформації» від 27.07.2006 № 149-ФЗ80 регулює відносини, що виникають при: 

                                                
77 Текст статті Конституції РФ: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/f703218d9357338507052de484404828b3
da468e/  
78 Текст Закону: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/9b3f8892144d407eb45e102f77fba85d2f69
6f85/  
79 Текст Закону: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410887/  
80 Текст Закону: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/f703218d9357338507052de484404828b3da468e/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/9b3f8892144d407eb45e102f77fba85d2f696f85/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
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1) здійсненні права на пошук, отримання, передачу, виробництво та поширення 
інформації; 

2) застосуванні інформаційних технологій; 
3) забезпеченні захисту інформації. 

Відповідно до ст. 8 цього Закону, громадяни (фізичні особи) та організації (юридичні 
особи) (далі – організації) мають право здійснювати пошук та отримання будь-якої 
інформації в будь-яких формах та з будь-яких джерел за умови дотримання вимог, 
установлених цим Федеральним законом та іншими федеральними законами. 
Громадянин (фізична особа) має право на отримання від державних органів, органів 
місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб у порядку, встановленому 
законодавством Російської Федерації, інформації, що безпосередньо зачіпає її права 
та свободи. Організація має право на отримання від державних органів, органів 
місцевого самоврядування інформації, що безпосередньо стосується прав та 
обов’язків цієї організації, а також інформації, необхідної у зв’язку із взаємодією із 
зазначеними органами під час виконання цією організацією своєї статутної діяльності. 

Не може бути обмежений доступ до: 

1) нормативних правових актів, які зачіпають права, свободи та обов’язки людини 
і громадянина, а також визначають правове становище організацій та повноваження 
державних органів, органів місцевого самоврядування; 

2) інформації про стан довкілля (екологічної інформації); 
3) інформації про діяльність державних органів та органів місцевого 

самоврядування, а також про використання бюджетних коштів (за винятком 
відомостей, що становлять державну або службову таємницю); 

4) інформації, що накопичується у відкритих фондах бібліотек, музеїв, а також у 
державних, муніципальних та інших інформаційних системах, створених або 
призначених для забезпечення громадян (фізичних осіб) та організацій такою 
інформацією; 

4.1) інформації, що міститься в архівних документах архівних фондів (за винятком 
відомостей та документів, доступ до яких обмежений законодавством Російської 
Федерації); 

5) іншої інформації, неприпустимість обмеження доступу до якої встановлено 
федеральними законами. 

Однак названі вище закони не враховують потреби в доступі до інформації людей з 
інвалідністю. На це звернув увагу Комітет ООН з прав людей з інвалідністю у своїх 
Заключних зауваженнях від 2018 року81. Так, зокрема, Комітет зазначив, що вітає той 
факт, що останнім часом збільшилася кількість годин усного перекладу жестовою 
мовою. Водночас він стурбований недостатньою кількістю перекладачів жестової мови 
та непрозорим контролем за якістю їхніх послуг із приділенням особливої уваги 
постачальникам державних послуг. Комітет також стурбований відсутністю інформації 
про державні сервіси у форматі легкої мови. Комітет настійно закликає державу-
учасницю встановити чіткі та обов’язкові для виконання зобов’язання й стандарти 
щодо державних послуг з метою забезпечення доступності інформації для всіх людей з 
інвалідністю за відповідних та ефективних гарантій після консультацій з організаціями 
людей з інвалідністю. 

Обмеження фундаментальних свобод у Росії в цілому та в Криму зокрема 
проявляються й у можливостях для людей з інвалідністю висловлювати свої думки, 
виборювати свої права та вступати в діалог із владою. Такий підхід поширюється на всі 

                                                
81 Текст Заключних зауважень CRPD Росії за різні роки: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&Co
untryID=144  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&CountryID=144
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&CountryID=144
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форми висловлювань: спілкування в соціальних мережах, ініціювання творчих подій, 
висловлення політичних поглядів. 

Люди можуть говорити, і навіть їх почують, АЛЕ... Територію місцевого 
“спинального” санаторію повністю закрили. На тій території залишились засоби 
реабілітації, які завжди були доступні. Люди з інвалідністю були проти, але 
недовго.  

Інша історія – ремонт вулиці переріс у довгобуд. Люди з інвалідністю вийшли на 
мітинг. Телебаченню заборонили в повному обсязі висвітлювати подію, а з 
активістами ФСБ провела розмову. 

Можеш, але ти маєш мовчати про владу або хвалити. 

Інакодумства тут немає. 

Тебе навіть не планують почути, ти не можеш висловити свою позицію (ти 
нестимеш відповідальність), навіть про порушення ДБНів, наприклад. Ти не можеш 
висловити позицію, бути почутим. 

 

Висловлювати свої погляди стосовно війни Росії з Україною люди бояться, зокрема, 
через випадки побутових конфліктів, коли особи розмовляли між собою українською 
мовою. 

У цілому, на думку респондентів, ситуація зі свободою висловлювань після окупації 
Криму значно погіршилася: «Стало гірше, узагалі не можеш висловити свою думку, 
боїшся за своє життя, потроху людям просто “закрили рота”». 

 
Висновки 

Свобода висловлювань для людей з інвалідністю в Криму значно обмежена, 
користуватися нею часто означає наражатися на небезпеку. Це поширюється на всі 
форми та сфери, де люди можуть висловлювати власну думку, і стосується 
насамперед критики влади та питань, які вона вважає чутливими для свого іміджу.  

Відповідним наслідком є не тільки придушення громадянського суспільства, а й 
унеможливлення реального врахування інтересів людей з інвалідністю при створенні 
різного рівня стратегій і програм для них, перетворення дотримання прав людини на 
формальність, яка залежить від думки можновладців. Основоположний принцип 
Конвенції про права осіб з інвалідністю - “нічого про нас без нас” - не працює. Людей не 
просто не чують, їх не хочуть чути, забороняють висловлюватись, залякують і 
переслідують за власну думку. 

Наведені вище приклади публікацій про людей з інвалідністю в поєднанні зі статтею 62 
Закону РФ «Про засоби масової інформації» вже зараз відкривають можливості для 
вимагання компенсації немайнової шкоди у зв’язку з приниженням честі та гідності осіб 
з інвалідністю в судовому порядку. Однак малоймовірно, що такий прецедент 
станеться найближчим часом через великий ступінь залякування населення півострова 
та недостатню готовність самих осіб з інвалідністю виборювати свої права. Тож 
положення статті російського закону поки що залишаються декларативними. 
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Справедливий суд 

 

Процесуальне законодавство України забезпечує звернення осіб з інвалідністю до 
суду.  

За останні вісім років відбулися значні позитивні зміни щодо доступу до правосуддя. 
Зокрема, норми Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК)82 гарантують особі 
використання в судовому процесі мови, якою особа володіє, у тому числі й жестової 
мови; нормами Закону України «Про судовий збір» передбачено звільнення від сплати 
судового збору осіб з інвалідністю I та II груп. 

Покращився доступ до правосуддя осіб із проблемами психічного здоров’я. Так, до 
ЦПК були внесені відповідні зміни. Статтею 300 ЦПК визначено, що заяву про 
перегляд рішення про визнання особи недієздатною може бути подано самою особою. 
Крім того, захистити інтереси недієздатних або обмежено дієздатних осіб покликане й 
положення частини 6 тієї ж статті ЦПК, яке встановлює строк рішення про обмеження 
цивільної дієздатності або позбавлення дієздатності двома роками. 

Закон України «Про безоплатну правову допомогу»83 передбачає людям з інвалідністю 
право на отримання первинної та вторинної правової допомоги в центрах із надання 
безоплатної вторинної допомоги.  

Значно покращився рівень поінформованості працівників суду про етику спілкування з 
особами з інвалідністю. У 2020-2021 роках у межах занять в Національній школі суддів 
відбулися теоретичні тренінги та практичні заняття, на яких розглядали особливості 
спілкування з особами з інвалідністю різних нозологій. Але ці заходи не мали 
системного характеру, а відбувалися в межах певних проєктів та ініціатив. 

Переважна частина судів різних рівнів розміщена в старих будівлях, які обмежено 
пристосовані для доступу в них осіб з інвалідністю. Часто представники маломобільних 
груп населення не можуть самостійно потрапити в приміщення суду або на другий 
поверх будівлі, скористатися санітарними кімнатами. Державна судова адміністрація 
спільно з апаратами судів розробляє інструкції для роботи з людьми з інвалідністю, 
призначає відповідальних за надання допомоги таким людям у разі звернення останніх 
до суду, разом з організаціями людей з інвалідністю та експертами проводить аудит 
доступності приміщень окремих судів. Такі заходи не вирішують проблеми доступу 
судів для людей з інвалідністю, часто лише створюють ілюзію доступності, але можуть 
стати поштовхом до її розв’язання. 

Значно полегшило доступ до правосуддя особам з інвалідністю можливість участі в 
судовому засіданні в режимі відеоконференції, у тому числі поза межами судового 
приміщення з використанням власних технічних засобів. 

Крім того, позитивні відгуки осіб з інвалідністю, які надають правову допомогу або 
звертаються до суду по захист прав, отримало запровадження системи "Електронний 
суд". Ця система забезпечує можливість користувачам створювати та надсилати в 
електронному вигляді процесуальні чи інші документи до суду, інших органів та 
установ у системі правосуддя, а також отримувати інформацію про стан і результати 
розгляду таких документів чи інші документи. 

Згідно зі ст. 32 Закону РФ 181-ФЗ, громадяни та посадові особи, винні у порушенні 
прав та свобод осіб з інвалідністю, несуть відповідальність відповідно до 
законодавства РФ. Суперечки з питань установлення інвалідності, реалізації 
індивідуальних програм реабілітації, абілітації осіб з інвалідністю, провадження 

                                                
82 Текст Кодексу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text  
83 Текст Закону: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text
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конкретних заходів соціального захисту, а також суперечки щодо інших прав та свобод 
осіб з інвалідністю розглядаються в судовому порядку. 

Федеральний закон від 21.11.2011 № 324-ФЗ «Про безкоштовну юридичну допомогу в 
Російській Федерації»84 встановлює основні гарантії реалізації права громадян РФ на 
отримання безкоштовної кваліфікованої юридичної допомоги, організаційно-правові 
засади формування державної та недержавної систем безоплатної юридичної 
допомоги й організаційно-правові засади діяльності з правового інформування та 
правової освіти населення.  

Відповідно до ст. 20 вищезазначеного закону, діти з інвалідністю, особи з інвалідністю І 
та ІІ груп мають право на безоплатну юридичну допомогу. 

Згідно зі статтями 333.36-333.37 Податкового кодексу РФ85 від судового збору при 
зверненні до Верховного Суду РФ, судів загальної юрисдикції та мирових суддів 
звільняються адміністративні позивачі – особи з інвалідністю І та ІІ групи, діти з 
інвалідністю, люди з інвалідністю з дитинства, а також організації людей з інвалідністю 
(вони звільняються і як адміністративні відповідачі), крім того, позивачі в позовах 
немайнового характеру, пов’язаних із захистом прав та інтересів осіб з інвалідністю. У 
випадку арбітражних судів – позивачі з числа людей з інвалідністю І та ІІ групи, 
позивачі та відповідачі з числа організацій людей з інвалідністю. 

Згідно із Заключними зауваженнями Комітету ООН з прав людей з інвалідністю86 у 
доступі до правосуддя наявні, зокрема, такі проблеми: нестача підготовлених 
перекладачів жестової мови в ході судових та адміністративних розглядів та 
відсутність документів у доступних форматах для незрячих, осіб із розумовою та/або 
психосоціальною інвалідністю в рамках різних розглядів. Комітет стурбований тим, що 
держава-учасниця не розробила політику, яка дозволяє людям з інвалідністю бути 
частиною системи правосуддя в ролі прямих чи непрямих учасників, таких як адвокати, 
співробітники судів та правоохоронці. 

Особливості відбування покарання особами з інвалідністю, зазначені в Кримінально-
виконавчому кодексі РФ87 включають можливість звільнення від подальшого 
відбування покарання, заборону переводу до штрафного ізолятора, приміщення 
камерного типу та єдині приміщення камерного типу для осіб з інвалідністю І групи; 
заборону утримання на строгому режимі, отримання додаткових посилок, виїзд для 
отримання сторонньої медичної допомоги, безкоштовне харчування, одяг, комунально-
побутові послуги та засоби гігієни, покращені житлові умови та харчування для осіб з 
інвалідністю І чи ІІ груп, порядок проведення реабілітаційних заходів. Тяжка хвороба 
або інвалідність є підставою для звільнення від відбування покарання. 

Спеціалізованих закладів для відбування покарання людьми з інвалідністю в РФ 
немає, в Україні є один такий заклад. 

Учасники та учасниці опитування зазначили типові проблеми щодо доступу до судової 
системи: недоступність приміщень, платні юридичні послуги, відсутність зрозумілих 

                                                
84 Текст Закону: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121887/  
85 Тексти статей Кодексу: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/61fdaaad02ecf7772dc9e0331d21c7ddc33
23d4f/; 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/1059c2aec85339ac38a3525d80fdd0e8d0
43b132/  
86 Текст Заключних зауважень CRPD Росії за різні роки: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&Co
untryID=144  
87 Текст Кодексу: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121887/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/61fdaaad02ecf7772dc9e0331d21c7ddc3323d4f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/61fdaaad02ecf7772dc9e0331d21c7ddc3323d4f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/1059c2aec85339ac38a3525d80fdd0e8d043b132/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/1059c2aec85339ac38a3525d80fdd0e8d043b132/
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&CountryID=144
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&CountryID=144
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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пояснень та допомоги. Хоча згадуються й випадки самостійного успішного звернення 
до суду. 

Знайомі люди з інвалідністю самостійно судилися з іншою людиною з інвалідністю 
за межу. 

Приміщення не доступні, з мого досвіду. Я зверталася, аби мене відновили в черзі 
на отримання додаткового житла. Вирок був на мою користь. 

Ні, для цього нічого не обладнано, і ніхто нічого не підкаже, потрібно шукати 
платного юриста, який допоможе скласти документ та проконсультує, куди далі 
з ним йти. 

Був випадок: міністерство охорони здоров’я рф відмовило в забезпеченні дуже 
дорогим лікуванням людині з інвалідністю з дитинства, але суд виніс рішення на 
користь позивача. 

Чоловік виграв суд щодо неправомірного призначення певного типу крісла 
колісного. 

Зверталась до юристів від ГО, але мене обманули зі списком моїх прав. Від інших 
безоплатних теж отримала відписки. 

 

 

Висновки 

Очевидні менші можливості на території дії законів РФ отримати безкоштовну правову 
допомогу від держави порівняно із законодавством та практикою України. 

Водночас позитивним моментом доступу до правосуддя є те, що згідно із 
законодавством РФ від сплати судового збору звільняються не тільки особи з 
інвалідністю I та II груп, а також організації людей з інвалідністю.  

Відсутність пристосованих закладів для відбування покарань людьми з інвалідністю 
означає майже гарантовані катування для них через умови перебування та 
невідповідність тюремної медицини потребам людей з інвалідністю. Тому кожен 
випадок ув’язнення людини з інвалідністю (а такі випадки відомі серед політичних 
в’язнів Криму) несе загрозу її життю та здоров’ю. 
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Недискримінація та доступність 

 

Формально законодавство України відповідає нормам Конвенції ООН «Про права осіб 
з інвалідністю», але внаслідок того що не до кінця проведено реформи та 
імплементовано норми конвенції в законодавство, в Україні не реалізований 
правозахисний підхід до питань, пов’язаних з інвалідністю. На думку більшості 
експертів, у країні запроваджено соціальну модель з елементами медичної. 

На червень 2022 року майже в усіх нормативних актах термін "інвалід" було замінено 
на "особа з інвалідністю". 

Посадові особи різних рівнів на публічних заходах дедалі частіше використовують 
формулювання "людина, або особа, з інвалідністю". Але в приватних розмовах, а не в 
публічному просторі вживають стигматизований термін "інвалід" та інші ("людина з 
обмеженими можливостями", "людина з особливими потребами", "інклюзивна людина" 
тощо). 

У сферах обслуговування термін "інвалід" також уживають значно частіше, ніж "особа з 
інвалідністю". 

У ЗМІ, коли говорять про людину з інвалідністю, використовують образ жертви або 
героя, який долає, бореться, не здається, перемагає і т. п. 

Водночас Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні"88 
прямо називає інвалідність серед захищених ознак та визнає відмову в розумному 
пристосуванні формою дискримінації. 

За останні вісім років відбулись певні законодавчі зміни щодо запобігання 
дискримінації у сфері освіти людей з інвалідністю, особливо це стосується отримання 
дошкільної та базової середньої освіти. 

Так, 23 травня 2017 року Президент України підписав Закон України «Про внесення 
змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими 
освітніми потребами до освітніх послуг»89, ключові положення якого лежать в основі 
базового Закону України «Про освіту», де вперше на законодавчому рівні визначені 
такі поняття, як «інклюзивне навчання», «особа з особливими освітніми потребами», 
«індивідуальна програма розвитку» та ін. 

Незважаючи на зусилля держави щодо створення умов для доступу до освітніх послуг 
осіб з інвалідністю, основними проблемами в освіті дітей з інвалідністю залишаються: 
низьке матеріально-технічне оснащення навчальних закладів; недостатнє 
фінансування; брак професійних кадрів; недосконала нормативно-правова база. 

Особи з інвалідністю, які мають намір здобути професійну або вищу освіту, мають 
право навчатися за рахунок коштів фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. 
Оплата навчання здійснюється за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій.  

Щодо можливості працювати особам з інвалідністю, ситуація залишається складною. 

На перший погляд, держава створила достатні умови для реалізації права на працю 
людьми з інвалідністю. 

                                                
88 Закон України від 6 вересня 2012 року №5207-VI: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-
17#Text  
89 Закон України від 23 травня 2017 року №2053-VIII: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2053-
19#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2053-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2053-19#Text
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Законодавством передбачено пільгові умови працевлаштування. Так, для підприємств, 
установ, організацій та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, 
встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. 
Такий норматив становить 4% середньооблікової чисельності штатних працівників 
облікового складу за рік, а якщо штат становить від 8 до 25 осіб, – у кількості одного 
робочого місця (ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні»90). 

Цікаво, що на підприємства, установи й організації, що повністю утримуються за 
рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, не поширюються норми санкцій, 
однак такі установи, як і інші роботодавці, повинні працевлаштовувати осіб з 
інвалідністю в межах установленого нормативу, але немає санкцій, то й немає 
працевлаштування. 

У разі працевлаштування за направленням центру зайнятості безробітних з числа осіб 
з інвалідністю на нове робоче місце строком не менше ніж на 2 роки роботодавцю 
щомісяця компенсуються фактичні витрати в розмірі єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за 
який він сплачений. 

Також передбачені достатньо сприятливі умови надання відпусток. 

Особам з інвалідністю I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 
календарних днів, а особам з інвалідністю III групи – 26 календарних днів (ст. 6 Закону 
України «Про відпустки»91). Щорічна відпустка повної тривалості до настання 
шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи на підприємстві за 
бажанням працівника надається особі з інвалідністю відповідно до п. 2 ч. 7 ст. 10 
Закону України «Про відпустки». 

Але, незважаючи на це все, кількість людей з інвалідністю, які мають змогу працювати, 
за різними даними, становить від 13 до 25 відсотків від загальної кількості людей з 
інвалідністю працездатного віку. 

Низький відсоток працевлаштованих людей з інвалідністю зумовлений низкою 
чинників, а саме: наявністю стійких стереотипів у суспільстві щодо здатності людини з 
інвалідністю якісно виконувати свої трудові обов’язки; архітектурною й транспортною 
недоступністю об’єктів, коли людина елементарно не може скористатися громадським 
транспортом або потрапити на певний поверх будівлі; низьким професійним рівнем 
унаслідок неможливості отримати гідну освіту; мізерною заробітною платою на 
підприємствах громадських організацій людей з інвалідністю й, нарешті, низькою 
мотивацією самих осіб з інвалідністю. 

На законодавчому рівні не встановлено обмежень щодо прав на приватне життя людей 
з інвалідністю. 

Але в правозастосовній практиці ситуація складалася не так однозначно. Люди з 
порушеннями зору стикалися з проблемами при реєстрації шлюбу: працівники РАГСу 
вимагали, щоб незряча людина особисто зробила підпис на необхідних документах.  

Останнім часом процес подання заяви та строки реєстрації шлюбу зазнали суттєвих 
змін. Після початку збройної агресії РФ проти України шлюб можна зареєструвати в 
день подання заяви. Передбачена можливість подання заяви на відповідному сайті. 

Після ведення в Україні режиму воєнного стану, 07 березня 2022 року, Кабінет 
Міністрів України прийняв Постанову № 213 «Деякі питання державної реєстрації 

                                                
90 Текст Закону: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text  
91 Текст Закону: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text
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шлюбу в умовах воєнного стану»92, у якій передбачив, що для військовослужбовців або 
інших осіб, що беруть участь у бойових діях, акт може складатися без особистої 
присутності одного чи обох наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку 
з тим із наречених, хто відсутній, або з обома відсутніми нареченими. 

Такий відхід від традиційних формальностей при реєстрації шлюбів відкриває простір 
для подолання дискримінаційних випадків у цій сфері, але й несе певні ризики. Однак 
практики його застосування ще недостатньо для остаточних висновків. 

Були також певні перешкоди з усиновленням дітей людьми з інвалідністю. У цьому 
питанні можна зазначити певні позитивні зрушення: у 2021 році були внесені зміни до 
Сімейного93 та Цивільного процесуального кодексів України, Закону України «Про 
охорону дитинства»94. Усиновлення стало можливе для осіб, що мають інвалідність І та 
ІІ групи, за результатами медико-соціальної експертизи, для осіб з тривалою 
хворобою, яка не перешкоджатиме виконанню батьківських обов’язків. 

Раніше ця категорія осіб не мала права на усиновлення дитини, оскільки у висновку 
про стан здоров’я був запис про те, що вони потребують стороннього догляду. 

Стратегії забезпечення доступності на сьогодні в Україні не вироблено. Замість неї 
існує згадана вище Національна стратегія безбар’єрного простору. Заміна терміна 
доступності на безбар’єрність несе ризики розмивання понять та відхід від стандартів 
прав людей з інвалідністю, але в цілому може принести значні позитивні зміни у 
суспільстві, включно з подоланням певних аспектів сталої дискримінації щодо людей з 
інвалідністю. Очевидним завданням на цей момент є запровадження принципів 
доступності в планах реконструкції України та подоланні наслідків війни. 

Російське законодавство не містить спеціального закону проти дискримінації, 
наприклад, немає заборони відмови в розумному пристосуванні, але його положення 
передбачають забезпечення доступності та створення спеціальних регіональних 
програм. 

Так, російська держава гарантує особі з інвалідністю право отримання необхідної 
інформації. Забезпечення випуску літератури для осіб з інвалідністю, що мають 
порушення зору, є додатковим зобов’язанням. Уповноважені органи мають надавати 
особам з інвалідністю допомогу в отриманні послуг із перекладу на жестову мову, 
тифлосурдоперекладу, надання сурдотехніки, забезпечення тифлозасобами (ст. 14 
Закону 181-ФЗ).  

Статтею 15 Закону 181-ФЗ гарантовано, що федеральні органи державної влади, 
органи державної влади суб’єктів РФ, органи місцевого самоврядування (у сфері 
встановлених повноважень), організації незалежно від їхніх організаційно-правових 
форм забезпечують особам з інвалідністю (включаючи осіб з інвалідністю, які 
використовують крісла колісні та собак-провідників): 

1) умови для безперешкодного доступу до об’єктів соціальної, інженерної та 
транспортної інфраструктур (житлових, громадських та виробничих будівель, будівель 
та споруд, включаючи ті, в яких розташовані фізкультурно-спортивні організації, 
організації культури та інші організації), до місць відпочинку та до наданих у них послуг; 

2) умови для безперешкодного користування залізничним, повітряним, водним 
транспортом, автомобільним транспортом та міським наземним електричним 
транспортом у міському, приміському, міжміському сполученні, засобами зв’язку та 
інформації (включаючи засоби, що забезпечують дублювання звуковими сигналами 

                                                
92 Текст Постанови: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213-2022-%D0%BF#Text 
93 Текст Кодексу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text 
94 Текст Закону: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text 



54 

світлових сигналів світлофорів та пристроїв, які регулюють рух пішоходів, транспортні 
комунікації); 

3) можливість самостійного пересування територією, на якій розташовані об’єкти 
соціальної, інженерної та транспортної інфраструктур, входу в такі об’єкти та виходу з 
них, посадки в транспортний засіб та висадки з нього, у тому числі з використанням 
крісла колісного; 

4) супровід осіб з інвалідністю, які мають стійкі розлади функції зору та самостійного 
пересування, і надання їм допомоги на об’єктах соціальної, інженерної та транспортної 
інфраструктур; 

5) належне розміщення обладнання та носіїв інформації, необхідних для забезпечення 
безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної, інженерної та транспортної 
інфраструктур та послуг з урахуванням обмежень їх життєдіяльності; 

6) дублювання необхідної для осіб з інвалідністю звукової та зорової інформації, а 
також написів, знаків та іншої текстової і графічної інформації знаками, виконаними 
рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, допуск сурдоперекладача та 
тифлосурдоперекладача; 

7) допуск на об’єкти соціальної, інженерної та транспортної інфраструктур собаки-
провідника за наявності документа, який підтверджує її спеціальне навчання та 
видається за формою та в порядку, що визначаються федеральним органом 
виконавчої влади, який здійснює функції з вироблення та реалізації державної політики 
та нормативно-правового регулювання у сфері соціального захисту населення; 

8) призначення працівниками організацій, які надають послуги населенню, допомоги 
особам з інвалідністю в подоланні бар’єрів, що заважають одержанню ними послуг 
нарівні з іншими особами. 

Статтею 15.1 Закону 181-ФЗ передбачена особливість оцінки дотримання обов’язкових 
вимог щодо забезпечення доступності для осіб з інвалідністю об’єктів соціальної, 
інженерної та транспортної інфраструктур та надаваних послуг. Стаття 16 зазначеного 
закону передбачає відповідальність за ухилення від виконання вимог щодо створення 
умов для безперешкодного доступу особам з інвалідністю до об’єктів соціальної, 
інженерної та транспортної інфраструктур. 

Рада Міністрів окупованої Республіки Крим 15 грудня 2020 року прийняла Постанову 
№ 790 «Про затвердження державної програми Республіки Крим "Доступне 
середовище"»95. Завданнями державної програми були визначені такі: 

● формування умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до пріоритетних об’єктів та послуг у сфері 
соціального захисту, охорони здоров’я, культури, освіти, транспорту, інформації 
та зв’язку, фізичної культури та спорту, пляжів та житлових приміщень у 
Республіці Крим; 

● формування умов для розвитку системи комплексної реабілітації та абілітації 
осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю, а також ранньої допомоги, 
супроводжуваного проживання, професійного розвитку та зайнятості осіб з 
інвалідністю в Республіці Крим. 

У документі визначено 20 очікуваних результатів реалізації державної програми: 

1. Збільшення частки першочергових об’єктів та послуг у пріоритетних сферах 
життєдіяльності осіб з інвалідністю, внесених до карти доступності Республіки 

                                                
95 Текст Програми: https://docs.google.com/document/d/1Pry--
W3YaKbD4jLeOshZZCMv7ekbQVUQ/edit 
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Крим за результатами їх паспортизації, серед усіх таких об’єктів та послуг у 
Республіці Крим до 100%. 

2. Збільшення частки пріоритетних об’єктів, доступних для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення у сфері соціального захисту, у загальній 
кількості таких об’єктів у сфері соціального захисту в Республіці Крим до 82,0%. 

3. Збільшення частки пріоритетних об’єктів установ служби зайнятості, доступних 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, у загальній 
кількості об'єктів установ служби зайнятості в Республіці Крим до 67,0%. 

4. Збільшення частки пріоритетних об’єктів, доступних для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення у сфері охорони здоров'я, у загальній 
кількості таких об’єктів у сфері охорони здоров’я в Республіці Крим до 73,5%. 

5. Збільшення частки дошкільних освітніх організацій, у яких створено 
універсальне безбар’єрне середовище для інклюзивної освіти дітей з 
інвалідністю, у загальній кількості дошкільних освітніх організацій у Республіці 
Крим до 20,0%. 

6. Збільшення частки пріоритетних об’єктів дорожньо-транспортної 
інфраструктури, доступних для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення, у кількості таких об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури в 
Республіці Крим до 85,0%. 

7. Збільшення частки пріоритетних об'єктів, доступних для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення у сфері культури, у загальній кількості 
таких об’єктів у сфері культури до 65%. 

8. Збільшення частки пріоритетних об’єктів, доступних для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення у сфері фізичної культури та спорту, у 
загальній кількості таких об'єктів у сфері фізичної культури та спорту в 
Республіці Крим до 76%. 

9. Збільшення чисельності об’єктів, доступних для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, у сфері соціального захисту та зайнятості 
населення Республіки Крим без урахування пріоритетних об’єктів до 32-ох. 

10. Збільшення кількості адаптованих (пристосованих) житлових приміщень осіб з 
інвалідністю та спільного майна в багатоквартирних будинках, у яких постійно 
мешкають особи з інвалідністю та сім’ї, які мають дітей з інвалідністю, з 
урахуванням їхніх потреб, із метою забезпечення умов доступності для осіб з 
інвалідністю від загальної кількості житлових приміщень осіб з інвалідністю та 
спільного майна у багатоквартирних будинках, у яких постійно мешкають особи 
з інвалідністю та сім’ї, які мають дітей з інвалідністю, що потребують адаптації 
(пристосування), з урахуванням потреб осіб з інвалідністю до 7 житлових 
приміщень. 

11. Збільшення кількості пунктів прокату технічних та інших засобів реабілітації в 
Республіці Крим до 12 пунктів прокату. 

12. Збільшення частки осіб з інвалідністю, для яких здійснювалися заходи щодо 
реабілітації та (або) абілітації, у загальній кількості осіб з інвалідністю 
Республіки Крим, які мають такі рекомендації в індивідуальній програмі 
реабілітації або абілітації (дорослі), до 85%. 

13. Збільшення частки осіб з інвалідністю, для яких здійснювалися заходи щодо 
реабілітації та (або) абілітації, у загальній кількості інвалідів Республіки Крим, 
які мають такі рекомендації в індивідуальній програмі реабілітації або абілітації 
(діти), до 89%. 

14. Збільшення частки випускників з інвалідністю 9 та 11 класів, охоплених 
профорієнтаційною роботою, у загальній кількості випускників з інвалідністю до 
100%. 

15. Збільшення частки дітей цільової групи, які отримали послуги ранньої допомоги, 
у загальній кількості дітей Республіки Крим, які потребують отримання таких 
послуг, до 50,0%. 
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16. Збільшення частки зайнятих осіб з інвалідністю працездатного віку в загальній 
кількості осіб з інвалідністю працездатного віку в Республіці Крим до 47,0%. 

17. Збільшення частки осіб з інвалідністю, працевлаштованих органами служби 
зайнятості, загалом інвалідів, які звернулися до органів служби зайнятості, до 
69,0%. 

18. Збільшення частки реабілітаційних організацій, що підлягають внесенню до 
системи комплексної реабілітації та абілітації осіб з інвалідністю, у тому числі 
дітей з інвалідністю, загалом реабілітаційних організацій, розташованих на 
території Республіки Крим, до 100%. 

19. Збільшення частки сімей Республіки Крим, внесених до програм ранньої 
допомоги, задоволених якістю послуг ранньої допомоги, до 100%. 

20. Збільшення частки фахівців Республіки Крим, які забезпечують надання 
реабілітаційних та (або) абілітаційних заходів (послуг), які пройшли навчання за 
програмами підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки фахівців, у 
тому числі щодо застосування методик із реабілітації та абілітації інвалідів, у 
загальній кількості таких фахівців 80%. 

21. Збільшення кількості осіб з інвалідністю, які отримують послуги з 
супроводженого проживання, до 60 осіб з інвалідністю.  

У той же час Комітет із прав людей з інвалідністю в Заключних зауваженнях від 2018 
року96 із занепокоєнням зазначає, що, незважаючи на ухвалення Державної програми 
«Доступне середовище» на 2011-2020 роки, створення безбар'єрного середовища в 
масштабах держави-учасниці, у тому числі у віддалених та сільських районах, 
«обмежується необхідністю дотримуватися балансу таких умов та економічних 
можливостей суспільства, відповідно до принципу розумного пристосування». Крім 
того, що особи з порушенням слуху стикаються з проблемами в доступі до «гарячої 
лінії» 112 по всій державі-учасниці, зокрема у віддалених та сільських районах. Також 
люди з інвалідністю в деяких великих містах стикаються з проблемами щодо 
безкоштовного доступу до паркувальних місць. 

На державному рівні в Росії особам з інвалідністю надаються гарантії трудової 
зайнятості шляхом проведення таких спеціальних заходів, що сприяють підвищенню 
їхньої конкурентоспроможності на ринку праці: 

● установлення в організаціях незалежно від організаційно-правових форм та 
форм власності квоти для прийому на роботу осіб з інвалідністю та мінімальної 
кількості спеціальних робочих місць для осіб з інвалідністю; 

● резервування робочих місць за професіями, які найбільш підходять для 
працевлаштування осіб з інвалідністю; 

● стимулювання для створення підприємствами, установами, організаціями 
додаткових робочих місць (зокрема спеціальних) для працевлаштування осіб з 
інвалідністю; 

● створення особам з інвалідністю умов праці відповідно до індивідуальних 
програм реабілітації, абілітації осіб з інвалідністю; 

● створення умов для підприємницької діяльності особам з інвалідністю; 
● організація навчання осіб з інвалідністю нових професій. 

 
Варто зауважити, що після окупації півострова на рівні Криму були прийняті закони, які 
стосуються прав осіб з інвалідністю та декларують подолання дискримінації в різних 
сферах: 

                                                
96 Текст Заключних зауважень CRPD Росії за різні роки: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&Co
untryID=144  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&CountryID=144
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&CountryID=144
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● Закон Республіки Крим від 2 липня 2014 року № 24-ЗРК «Про квотування та 
резервування робочих місць для інвалідів та громадян, які особливо потребують 
соціального захисту»97; 

● Закон Республіки Крим від 22 грудня 2016 року «Про забезпечення 
безперешкодного доступу інвалідів та інших маломобільних груп населення до 
об’єктів соціальної, транспортної та інженерної інфраструктури Республіки 
Крим»98; 

● Закон Республіки Крим від 18 жовтня 2017 року «Про наділення органів 
місцевого самоврядування міських округів та муніципальних районів Республіки 
Крим окремими державними повноваженнями щодо забезпечення житлом 
ветеранів,осіб з інвалідністю та сімей, які мають дітей з інвалідністю»99. 

Варто відзначити інші проблеми та дискримінацію, зазначені Комітетом із прав людей з 
інвалідністю100:  

● прийняте Урядом у 2013 році рішення та Сімейний кодекс Російської Федерації, 
які не дозволяють особі з певними видами розумової та / або психосоціальної 
інвалідності одружуватися та усиновлювати дитину незалежно від можливих 
найкращих інтересів відповідної дитини;  

● незважаючи на збільшення кількості дітей з інвалідністю в системі загальної 
освіти, що відбиває практику інклюзивної освіти, практика сегрегації системи 
освіти залишається незмінною;   

● відсутність транспарентних фінансових ресурсів та механізмів, створених для 
забезпечення необхідних і рівних умов та підтримки для всіх осіб з усіма 
нозологіями інвалідності в системі загальної освіти, гарантованих федеральним 
законодавством, а також регіональними диспропорціями, зумовленими різними 
умовами та наявністю фінансових ресурсів у різних регіонах;  

● відсутність достатньої інформації про «спеціальні посади» та програми на ринку 
праці для людей з інвалідністю, зокрема осіб із розумовою та/або 
психосоціальною інвалідністю, а також про транспарентну та офіційну 
професійну підготовку й допомогу в забезпеченні розумного пристосування для 
людей з інвалідністю на робочих місцях. 

На думку респондентів, акцент на доступності має свої помітні позитивні наслідки, 
принаймні в публічних просторах. Але часто ними й обмежується. 

Зокрема, в нашому місті покращилась інфраструктурна доступність. 
Облаштовані тротуари та створені додаткові доступні місця для відпочинку. 

Проводиться програма доступного середовища для маломобільних груп 
населення. 

Програми доступності житла існують, але вони не відповідають реальності, 
пропонуються дуже обмежені ресурси та пропозиції, які не вирішують ситуації. 

Знаю, що пляжі в колишньому НЦ «Україна» в Євпаторії доступні й надалі. 

                                                
97 Текст Закону: https://docs.google.com/document/d/1Xj15mLSQJnVSzkj-
LkbNMrlphTN9YxIx/edit#heading=h.gjdgxs 
98 Текст Закону: https://docs.google.com/document/d/12atHn4_x_3kzgZ4WlxSDjp1x2R0_GlMY/edit 
99 Текст Закону: 
https://docs.google.com/document/d/1QeR6UQCJ_uc4xQ9bFOSfQXLddZApYj16/edit 
100 Текст Заключних зауважень CRPD Росії за різні роки: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&Co
untryID=144 
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У нашому районі є такі зручності. На пляжах працюють волонтери, які 
допомагають людям з інвалідністю. Парк як був, так і залишається доступним. 

Парки та пам'ятники – так, була ціла програма. Пляжі – тільки окремі (Євпаторія, 
Новофедорівка), кіно – ні, театри – ні, концертні зали – частково. 

 

Учасники та учасниці опитування підтверджують висновки аналізу ЗМІ щодо того, як у 
них називають людей з інвалідністю: «Найчастіше у ЗМІ можна побачити слова 
“інваліди” або “люди з особливостями здоров’я”, також “люди з обмеженими 
можливостями”». Люди з інвалідністю позиціонуються як хворі, жертви ситуації, нікому 
не потрібні, “гордість або жебраки”. На думку одного з респондентів, позиціонування є 
гідним: “У нашій місцевості ми звичайні люди”. 

Респонденти також назвали основні проблеми із працевлаштуванням та освітою для 
людей з інвалідністю, а також окремі позитивні приклади, що дає надію на реальність 
програм із працевлаштування. 

Працевлаштування людей з І групою інвалідності майже не можливе. Є 
безкоштовне навчання онлайн (різні курси); можна отримати за рахунок бюджету 
другу вищу освіту або першу. 

Освіту може отримати будь-яка людина, інвалідність чи її відсутність не мають 
значення, якщо людина може сама створити для себе необхідні умови для 
навчання. Знайти роботу в державних структурах важче, але все залежить від 
професії. Найчастіше люди з інвалідністю працюють самі на себе або на приватні 
компанії. Як правило, йдеться про колцентри або IT-сферу. 

Роботи для людей з інвалідністю в моєму місті немає.  

У НЦ “Україна” в Євпаторії людина в кріслі колісному очолює напрям реабілітації. 
Але це було до 2014 і зберіглося дотепер. 

Є багато прикладів працевлаштування людей з інвалідністю. Працюють у 
лікарнях, у спортивній сфері, газовій структурі. 

 

 

Висновки 

Як показує робота правозахисних організацій України, лише правового забезпечення 
захисту від дискримінації недостатньо. Необхідна постійна робота щодо його 
запровадження в життя. Проблемою на півострові є не тільки відсутність комплексної 
законодавчої заборони дискримінації та прогалини в законодавстві, що має 
забезпечувати цю свободу, а й відсутність системних цілеспрямованих дій щодо 
усунення дискримінаційних практик, запровадження доступності й реального залучення 
людей з інвалідністю до суспільного життя. 

Законодавство України не створює обмежень для шлюбу та усиновлення людьми з 
інвалідністю, на відміну від норм РФ, які забороняють особі з певними видами 
розумової та/або психосоціальної інвалідності одружуватися та усиновлювати дитину 
незалежно від можливих найкращих інтересів відповідної дитини. Існує сегрегація дітей 
з інвалідністю в системі освіти. Бракує допомоги людям з інвалідністю на ринку праці 
та в забезпеченні їх розумним пристосуванням на робочому місці. Реалізація програми 
“Доступне середовище” залежить від економічних умов суспільства та окремих громад. 
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У той же час є певний прогрес у забезпеченні доступності середовища та 
працевлаштуванні. 

Наявне позиціонування людей з інвалідністю в ЗМІ посилює умови для проявів 
дискримінації. 
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Реабілітація і абілітація 

 

Під час воєнного стану в Україні Фонд соціального захисту людей з інвалідністю 
продовжує забезпечувати допоміжними (технічними та іншими) засобами реабілітації 
(ТЗР) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інші окремі категорії населення, яким 
вони необхідні. 

Отримати ТЗР можна незалежно від місця теперішнього перебування. 

Для отримання передбачено звернення до однієї з таких установ: 

● структурних підрозділів із питань соціального захисту населення; 
● центрів надання адміністративних послуг; 
● територіальних відділень Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю; 
● через електронний кабінет особи з інвалідністю. 

Таким чином люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати: 

● протезно-ортопедичні вироби, у тому числі ортопедичне взуття; 
● спеціальні засоби для самообслуговування та догляду; 
● засоби для пересування; 
● допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому; 
● меблі та оснащення; 
● спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією. 

Щодо якості ТЗР для людей з інвалідністю, то після ведення можливостей отримання 
компенсації за самостійно придбані технічні засоби реабілітації люди можуть обирати 
той пристрій, який підходить саме їм. Але граничні вартості за самостійно придбані ТЗР 
не відповідають ринковим цінам. 

Так, компенсація за тростину, яку використовують незрячі для орієнтування, становить 
204 грн, а вартість хорошої тростини становить 1500 грн, тобто майже в сім раз більше. 

На сьогодні до каталогу ТЗР, з якого люди з інвалідністю можуть обирати той засіб, 
який підходить саме їм, уміщені відомості не тільки про державні та казенні 
підприємства, а й про приватних виробників. 

Відповідно до ст. 9 Закону 181-ФЗ, реабілітація осіб з інвалідністю – система та 
процес повного чи часткового відновлення здатності людей з інвалідністю до 
побутової, суспільної, професійної та іншої діяльності. Абілітація осіб з інвалідністю – 
система та процес формування відсутньої в людей з інвалідністю здатності до 
побутової, суспільної, професійної та іншої діяльності. Реабілітація та абілітація 
інвалідів спрямовані на усунення або, можливо, більш повну компенсацію обмежень 
життєдіяльності інвалідів із метою їхньої соціальної адаптації, у тому числі 
досягнення ними матеріальної незалежності та інтеграції в суспільство. Основні 
напрями реабілітації та абілітації інвалідів передбачають: 

● медичну реабілітацію, реконструктивну хірургію, протезування та ортезування, 
санаторно-курортне лікування; 

● професійну орієнтацію, загальну та професійну освіту, професійне навчання, 
сприяння в працевлаштуванні (у тому числі на спеціальних робочих місцях), 
виробничу адаптацію; 

● соціально-середовищну, соціально-педагогічну, соціально-психологічну та 
соціокультурну реабілітацію, соціально-побутову адаптацію; 

● фізкультурно-оздоровчі заходи, спорт. 

Реалізація основних напрямів реабілітації, абілітації людей з інвалідністю передбачає: 
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● використання інвалідами технічних засобів реабілітації;  
● створення необхідних умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до 

об’єктів соціальної, інженерної, транспортної інфраструктур; 
● користування засобами транспорту, зв’язку та інформації; 
● забезпечення осіб з інвалідністю та членів їхніх сімей інформацією з питань 

реабілітації та абілітації. 

Відповідно до ст. 10 Закону 181-ФЗ, держава гарантує людям з інвалідністю 
проведення реабілітаційних заходів, отримання технічних засобів та послуг, 
передбачених федеральним переліком реабілітаційних заходів, технічних засобів 
реабілітації та послуг, що надаються особі з інвалідністю за рахунок коштів 
федерального бюджету. Федеральний перелік реабілітаційних заходів, технічних 
засобів реабілітації та послуг, що надаються особі з інвалідністю, затверджується 
Урядом Російської Федерації101. 

Стаття 11 Закону 181-ФЗ, регулює особливості проведення індивідуальних програм. 
Індивідуальна програма реабілітації або абілітації особи з інвалідністю – комплекс 
оптимальних для особи з інвалідністю реабілітаційних заходів, що містить окремі 
види, форми, обсяги, терміни та порядок реалізації медичних, професійних та інших 
реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення, компенсацію порушених 
функцій організму, формування, відновлення, компенсацію здатності особи з 
інвалідністю до виконання певних видів діяльності. 

Порядок розроблення та реалізації індивідуальної програми реабілітації або абілітації 
осіб з інвалідністю та її форма визначаються федеральним органом виконавчої влади, 
що здійснює функції з вироблення та реалізації державної політики та нормативно-
правового регулювання у сфері соціального захисту населення, та здійснюється 
відповідно до Наказу Мінпраці Росії від 13.06.2017 № 486н «Про затвердження 
Порядку розроблення та реалізації індивідуальної програми реабілітації або абілітації 
особи з інвалідністю, індивідуальної програми реабілітації або абілітації дитини з 
інвалідністю, що видаються федеральними державними установами»102. 

До технічних засобів реабілітації осіб з інвалідністю належать пристрої, що містять 
технічні рішення, у тому числі спеціальні, які використовуються для компенсації або 
усунення стійких обмежень життєдіяльності особи з інвалідністю. Відповідно до ст. 11.1 
закону 181-ФЗ, технічними засобами реабілітації осіб з інвалідністю є: 

● спеціальні засоби для самообслуговування; 
● спеціальні засоби для догляду; 
● спеціальні засоби для орієнтування (у тому числі собаки-провідники з комплектом 

спорядження), спілкування та обміну інформацією; 
● спеціальні засоби для навчання, освіти (у тому числі література для незрячих 

людей) та занять трудовою діяльністю; 
● протезні вироби (у тому числі протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття 

та спеціальний одяг, очні протези та слухові апарати); 
● спеціальне тренажерне та спортивне обладнання, спортивний інвентар; 
● спеціальні засоби для пересування (крісла колісні). 

 

Учасники та учасниці опитування відзначили погіршення якості послуг із реабілітації та 
санаторно-курортного лікування.  

                                                
101 Розпорядження Уряду РФ від 30.12.2005 N 2347-р «Про федеральний перелік 
реабілітаційних заходів, технічних засобів реабілітації та послуг, що надаються особі з 
інвалідністю».  
102 Текст наказу: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=369700 
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Санаторне лікування пропонується регулярно, але якість надання послуг значно 
гірша, ніж була до 2014 року. Більшість фахівців звільнились. Причиною тому мала 
зарплатня та погане ставлення керівництва до підлеглих. Виділяється менше 
коштів на лікування окремої особи. Кількість базових процедур значно менша. 

Отримати санаторно-курортне лікування в санаторіях ім. Бурденка або Пирогова 
важко. Із 2014 року забезпечили путівкою лише тричі, порівняно з тим, що до 
окупації Криму мали санаторно-курорте лікування 1 раз на рік. Скоротили 
кількість процедур. 

Не відповідають потребам, нерегулярно надаються, великі черги. Якість послуг 
на дуже низькому рівні. Можна отримати послуги, але знову – якість. 

У санаторій дають путівки, але часто в не облаштовані для людей на кріслі 
колісному. Рекреація є для спортсменів, “вибраних” тренерами. 

Реабілітації немає, не вистачає медичних працівників. 

Санаторій для людей у кріслах колісних один на весь Крим, через це величезні 
черги. 

Кількість закладів недостатня (доступність є в дуже малій кількості закладів), 
низька якість послуг. 

Особисто для мене більше немає можливості для реабілітації, бо немає “лобіста”, 
хто би вибив мені таку можливість. 

Найгірше – припинили користувачам крісел колісних давати путівки в 
спеціалізовані санаторії, окрім тих, хто має травми спинного мозку. Дають в інші, 
де немає ніяких умов. Навіть зі схожими ураженнями, типу інсульту спинного 
мозку, аневризмою тощо, недоступний санаторій ім. Бурденка. Дають путівки раз 
на 2 роки.  

 

Отримати засоби реабілітації можливо, не завжди вони необхідної якості, але є варіант 
часткової компенсації придбаного за власний рахунок (за умови наявності грошей та 
можливості знайти необхідний ТЗР). 

Усе, що вписано в ІПР, можна отримати або придбати самостійно з подальшою 
компенсацією. Розмір компенсацій обмежений. 

Ти можеш придбати за свої гроші щось краще, і частину грошей компенсує 
держава. ТЗР безоплатно низької якості. 

Ти можеш купити підходящий ТЗР, його компенсують частково, так само і з 
засобами при інконтиненції. 

Якщо є власні гроші, то можна щось придбати, але це складно, тому що якісного 
закордонного та українського немає (санкції), а російського, навіть жахливої 
якості, на всіх не вистачає.  

Так, людина може подати заявку на отримання засобів реабілітації. Єдина 
проблема, яку я можу назвати, – це бюрократія: треба проходити медичну комісію 
й зібрати багато документів, які доводять наявність такої потреби. 
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Висновки 

Законодавство РФ передбачає дещо ширший перелік ТЗР, наприклад собаки-
провідники, але в Україні існує можливість грошової компенсації за самостійно 
придбані ТЗР. 

Однак ніякий розширений перелік не може змінити ситуацію за відсутності 
людиноорієнтованого підходу та врахування реальних потреб людей з інвалідністю. 
Так, послуги з реабілітації стали менш доступними, їхня якість погіршилася, а 
розгалужена українська система реабілітації людей з інвалідністю в Криму 
перетворилася на корумповану систему обслуговування приватних інтересів. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Міжнародним організаціям, дотичним до захисту прав та інтересів людей з 

інвалідністю: 

 

● Комітету ООН із прав людей з інвалідністю слід активізувати діалог із Росією 

щодо вилучення терміна “інвалід” із офіційних документів ООН російською 

мовою. 

● Спільно з українською владою розробити стратегії дій для полегшення евакуації 

людей з інвалідністю з півострова на випадок перенесення на територію Криму 

бойових дій та з метою отримання лікування або реабілітації. Урахувати досвід 

евакуації людей з інвалідністю в материковій Україні, особливо ті проблеми, з 

якими вони зіткнулися в перші місяці після повномасштабного вторгнення. 

● Необхідно на міжнародному рівні розслідувати факти використання мови 

ворожнечі щодо людей з інвалідністю задля розпалювання ненависті та 

підбурювання до агресії щодо України, українців та українок, зокрема ці ситуації 

як докази в міжнародних судах та квазісудових органах. 

● Варто розглядати ситуації ув’язнення людей з інвалідністю в Криму або на 

території РФ як катування і ситуації, які несуть загрозу життю людини через 

відсутність умов для утримання людей з інвалідністю та забезпечення для них 

належного медичного догляду. 

● Важливо детально відстежити виконання РФ Заключних зауважень Комітету 

ООН із прав людей з інвалідністю від 2018 року, приділивши особливу увагу 

питанням протидії дискримінації, забезпеченню доступності та інклюзії. 

Результати можуть стати предметом обговорення РФ в Комітеті в рамках 

наступного циклу звітування, що вже розпочався в жовтні 2022 року. 

 

Країнам-учасницям Міжнародної Кримської платформи: 

 

● Передбачити програми для розвитку інфраструктури, доступної для людей з 

інвалідністю, та розвитку системи, спрямованої на захист інтересів людей з 

інвалідністю, після деокупації Криму та відновлення влади України на півострові. 

 

Органам влади України: 

 

● Уже зараз розробити стратегії підтримки людей з інвалідністю з окупованого 

Криму, які хочуть евакуюватися на безпечні території та в безпечні країни, а 

також надати їм всю необхідну правову та дипломатичну підтримку. Необхідно 

передбачити евакуацію або тимчасовий виїзд із метою отримання лікування та 

реабілітації. 

● Необхідно активізувати перехід в Україні до правозахисної моделі інвалідності, 

згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, та популяризувати цю 

модель на політичному рівні та через засоби масової інформації. 

● В українському законодавстві варто змінити підходи до оформлення 

інвалідності, полегшити його, врахувати досвід російської сторони та ініціатив, 

запроваджених в Україні через воєнний стан, щодо подання документів онлайн і 

проходження заочної експертизи та запровадити такий підхід на постійній 

основі. 
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● Потребує перегляду система пенсійного забезпечення та система пільг. Пенсії 

прив’язані до прожиткового мінімуму, який уже давно не відповідає реаліям та 

потребам людей з інвалідності. Його перерахунок міг би суттєво змінити 

ситуацію на краще, але існує великий ризик розбалансування всієї фінансово-

податкової системи країни через її прив’язку до прожиткового мінімуму. Тому 

варто вивчати російський досвід страхових пенсійних виплат, а також досвід 

інших країн для запровадження кращих практик. Система пільг також має бути 

переглянутою, її мають замінити гідні пенсії та доступність реалізації прав 

людини. 

● Слід розглянути можливість запровадження звільнення від судового збору 

громадські об’єднання, які займаються питаннями людей з інвалідністю та 

представляють їх інтереси, для цього варто попередньо вивчити практику 

звернень таких організацій до суду та їх залучення як відповідачів. 

● Випадки використання мови ворожнечі щодо людей з інвалідністю та 

використання її в розпалюванні ненависті проти України мають стати 

предметом розслідування українських правоохоронних органів задля 

формування доказової бази злочинів проти людяності. 

 

Громадянському суспільству та журналістській спільноті: 

 

● Журналістській спільноті варто приділяти більше уваги висвітленню порушень 

прав людей з інвалідністю в окупованому Криму, а також використанню 

базованого на правах людини підході в роботі з цією групою й формуванню 

толерантного ставлення суспільства. 

● ЗМІ та громадським організаціям слід демонструвати підтримку людей з 

інвалідністю в Криму, за потреби ставати їхнім голосом та надавати майданчики 

для висловлення. При цьому важливо враховувати виклики, пов’язані з 

індивідуальною безпекою. 

● Не менш важливим є створення та підтримка зовнішніх інформаційних ресурсів 

для людей з інвалідністю з Криму, а також включення тематики інвалідності в 

наявні. 

● Профільним українським та міжнародним організаціям людей з інвалідністю, а 

також правозахисним організаціям та тематичним ініціативам по Криму варто 

вносити тему прав людей з інвалідністю в Криму до своєї роботи, зокрема в 

адвокаційну, просвітницьку та гуманітарну діяльність. 

● Профільним громадським організаціям відстежувати ситуацію з дотриманням 

Конвенції про права осіб з інвалідністю для подання тіньових звітів до Комітету 

ООН із прав людей з інвалідністю. 
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК 1. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ОСІБ З ІНВАЛІДІСТЮ В КРИМУ ЗА ПЕРІОД 2017-2022 
РОКІВ ЗА РІЗНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

Дорослі 

СТАТЬ 2017 2018 2019 2020 2021 станом 
на 

1.08.2022 

Жінки 62940 
(51%) 

62991 
(51%) 

63173 
(51%) 

63068 
(51%) 

62386 
(51%) 

62300 
(51%) 

Чоловіки 60876 
(49%) 

60667 
(49%) 

60852 
(49%) 

60378 
(49%) 

59610 
(49%) 

59325 
(49%) 

  

ГРУПА 
ІНВАЛІДНОСТІ 

2017 2018 2019 2020 2021 станом на 
1.08.2022 

Перша 12217 12218 12466 12163 11902 11890 

Друга 53828 52553 51454 50007 48253 47575 

Третя 57771 58889 60105 61276 61859 62160 

  

ВІКОВА 
ГРУПА 

2017 2018 2019 2020 2021 станом на 
1.08.2022 

18-30 5844 5353 4993 4848 4861 4813 

31-40 10667 10565 10563 10440 10285 10171 

41-50 15563 15473 15405 15477 15595 15682 
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51-60 30127 28799 27683 26577 25402 24856 

понад 60 61615 63468 65381 66104 65853 66097 

  

Причини 
інвалідності 

2017 2018 2019 2020 2021 станом на 
1.08.2022 

Загальне 
захворювання 

79,37% 79,7% 79,5% 79,7% 79,68% 79,72% 

Інвалідність із 
дитинства 

13,88% 13,9% 14,3% 14,4% 14,63% 14,73% 

Трудове 
каліцтво 

1,40% 1,40% 1,32% 1,25% 1,21% 1,18% 

Військова 
травма 

1,03% 1,05% 1,10% 1,06% 1,03% 1,01% 

Захворювання, 
набуте в період 

несення 
військової 

служби 

0,98% 0,96% 0,95% 0,92% 0,90% 0,48% 

Інше 3,35% 3,30% 2,8% 2,7% 2,55% 2,50% 

  

Діти 

СТАТЬ 2017 2018 2019 2020 2021 станом на 
1.08.2022 

Дівчатка 2769 
(43%) 

2768 
(42%) 

2906 
(42%) 

3006 
(42%) 

2937 
(42%) 

3050 (42%) 
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Хлопчики 3700 
(57%) 

3762 
(58%) 

3986 
(58%) 

4179 
(58%) 

4092 
(58%) 

4283 (58%) 

  

ВІКОВА 
ГРУПА 

2017 2018 2019 2020 2021 станом на 
1.08.2022 

0-3 716 624 668 620 588 584 

4-7 1567 1555 1616 1620 1654 1738 

8-14 3122 3221 3351 3608 3524 3698 

15-17 1064 1130 1257 1337 1263 1313 

  

  2017 2018 2019 2020 2021 станом на 
1.08.2022 

Частка дітей з 
інвалідністю 

відносно 
загальної 

кількості осіб з 
інвалідністю 

  

 5% 

  

 4,8% 

  

 5% 

  

 5,2% 

  

 5,2% 

  

 5,4% 
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ДОДАТОК 2. ПІЛЬГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ 

Трудові пільги для осіб з інвалідністю 

Для працівників, що мають інвалідність, українське законодавство передбачило ряд 
пільг і гарантій, пов’язаних з укладанням та розірванням трудового договору. Зокрема, 
до осіб з інвалідністю не застосовується випробувальний термін (ч. 3 ст. 26 КЗпП), а 
трудовий договір, укладений на певний термін, може бути розірвано з ініціативи 
працівника з інвалідністю в будь-який момент (ч. 1 ст. 39 Кодексу законів про працю 
України). 

Залучення осіб з інвалідністю до роботи в нічний час і надурочний допускається лише 
за їхньої згоди, якщо це не суперечить медичним рекомендаціям МСЕК (частина 3 
статті 12 Закону України «Про охорону праці»). Крім того, за бажанням працівника 
може встановлюватися індивідуальний графік роботи (неповний робочий день або 
тиждень) і відпустка для осіб з інвалідністю 1, 2 і 3 групи. 

Працівники з інвалідністю мають право оформити відпустку в зручний для них час, у 
тому числі ще до настання шестимісячного терміну їхньої безперервної роботи на 
підприємстві (ч. 7 ст. 10 ЗУ «Про відпустки»). 

Особам з інвалідністю надається щорічна відпустка більшої тривалості: 

особам I і II груп – 30 календарних днів. 

особам III групи – 26 календарних днів103. 

  

Пільгові умови вступу та навчання для осіб з інвалідністю 

Вступ до вищих навчальних закладів осіб з інвалідністю здійснюється на конкурсній 
основі в рамках установлених квот. Для деяких категорій осіб з інвалідністю 
передбачена можливість вступу до ВНЗ на спеціальних умовах (ст. 22 ЗУ «Про основи 
соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»). 

Після успішного складання іспитів особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, 
зараховуються до професійно-технічних навчальних закладів поза конкурсом. До того 
ж, при прийомі на навчання в ПТУ переважне право на зарахування (за інших рівних 
умов) мають особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких: 

обоє батьків мають групу інвалідності; 

один із батьків має інвалідність, а другий помер; 

мати-одиначка (одинокий батько) є особою з інвалідністю. 

  

Пільги на проїзд у громадському транспорті 

Особи з інвалідністю I та II групи, дитина з інвалідністю та особи, які супроводжують 
осіб з інвалідністю I групи або дитину з інвалідністю (не більше однієї особи, яка 
супроводжує особу з інвалідністю I групи або дитину з інвалідністю), мають право на 
безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі). 

Особи з інвалідністю, дитина з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з 
інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує 

                                                
103 Закон України «Про відпустки»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-
%D0%B2%D1%80#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text
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особу з інвалідністю або дитину з інвалідністю), мають право на 50-відсоткову знижку 
вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового 
та автомобільного транспорту на період з 1 жовтня по 15 травня. 

Пільгове перевезення осіб з інвалідністю здійснюють усі підприємства транспорту 
незалежно від форми власності та підпорядкування. Звуження змісту та обсягу права 
осіб з інвалідністю на пільговий проїзд транспортом не допускається104. 

  

Пільги на зв’язок та телекомунікаційні послуги 

Особи з інвалідністю I і II груп мають право на позачергове та пільгове встановлення 
квартирних телефонів за рахунок видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів і 
враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансферів. 

Порядок та умови встановлення телефонів особам з інвалідністю визначаються 
Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських 
організацій осіб з інвалідністю. Особам з інвалідністю I, II груп і сім'ям, у складі яких є 
два або більше осіб з інвалідністю, оплата послуг електрозв'язку за місцеві телефонні 
розмови з квартирних телефонів за погодинним (похвилинним, посекундним) обліком 
їхньої тривалості встановлюється тільки за згодою названих осіб. 

Особам з інвалідністю I, II груп по зору надається право безплатного користування 
радіотрансляційною точкою105. 

  

Пільгове забезпечення автомобілем 

Особі з інвалідністю, законному представникові недієздатної особи з інвалідністю чи 
дитині з інвалідністю автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах, у тому 
числі визнаний гуманітарною допомогою, за бажанням може бути безоплатно 
переданий у власність після закінчення 10-річного строку експлуатації. Після смерті 
особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю автомобіль, виданий безоплатно чи на 
пільгових умовах, у тому числі визнаний гуманітарною допомогою, за бажанням членів 
його сім’ї може бути переданий у їхню власність безоплатно в порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України. Допоміжні засоби реабілітації можуть бути залишені у 
власності членів сім’ї померлої особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю. 

Дитина з інвалідністю, яка має порушення опорно-рухового апарату, за наявності 
відповідного висновку медико-соціальної експертизи, що підтверджує її право на 
забезпечення автомобілем (у разі необхідності з ручним керуванням), і якій 
виповнилося 5 років, забезпечується автотранспортним засобом на пільгових умовах. 
Право на керування таким автотранспортним засобом, за наявності відповідного 
документа на право керування автомобілем, набуває один із повнолітніх членів сім’ї 
(або найближчих родичів) особи з інвалідністю. Після смерті особи з інвалідністю, 
дитини з інвалідністю автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким особа з 
інвалідністю, дитина з інвалідністю були забезпечені через органи соціального захисту 
населення, за бажанням членів їхніх сімей, спадкоємців таких осіб передається їм у 

                                                
104 Ст. 38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text 
105 Ст. 35 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text
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власність безоплатно за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій106. 

  

Пільгове забезпечення лікарськими засобам 

Особа з інвалідністю, яка отримує пенсію, що не перевищує мінімального розміру 
пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії, дитина з 
інвалідністю мають право на безплатне придбання лікарських засобів за рецептами 
лікарів у разі амбулаторного лікування. 

Особи з інвалідністю I і II груп мають право при амбулаторному лікуванні на придбання 
лікарських засобів за рецептами лікарів з оплатою 50 відсотків їхньої вартості. 

Особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам надається пільга 
на безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та 
виробів медичного призначення за рецептами лікарів. 

Особа з інвалідністю та дитина з інвалідністю за наявності медичних показань мають 
право на безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками. 

  

Пільги з оплати житлово-комунальних послуг 

Законодавством України не передбачено пільг для оплати за користування житлом та 
комунальними послугами для осіб з інвалідністю загального захворювання, але в ряді 
випадків органи місцевого самоврядування можуть виділяти додаткові пільги 
малозабезпеченим категоріям громадян за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

  

Право на позачергове обслуговування та перетин кордону 

Особи з інвалідністю I та II груп мають право на позачергове обслуговування в касах 
міського та міжміського транспорту, а також на підприємствах, установах та 
організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги 
населенню. Інформація про право на позачергове обслуговування має бути 
розташована на видному місці. 

Крім того, людей з інвалідністю першої групи та дітей з інвалідністю на кордонах 
пропускають позачергово. 

Для позачергового перетину кордону особою з інвалідністю першої групи або дитиною 
з інвалідністю разом з особою, яка супроводжує, необхідна наявність посвідчення або 
довідки, зазначених у статті 4 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб 
з інвалідністю в Україні», що підтверджують статус особи з інвалідністю першої групи 
або дитини з інвалідністю, які потребують супроводження. Інших вимог щодо 
документального підтвердження особи для супроводу законодавчо не встановлено. 

У пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення 
пріоритет названим особам надається, якщо вони перетинають кордон пішки або 
легковим автомобілем, у якому відсутні інші особи107. 

                                                
106 Ст. 38 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text 

107 Фейсбук-сторінка Міністерства соціальної політики України: 
https://www.facebook.com/MLSP.gov.ua 
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Пільги при зверненні до суду 

Згідно зі ст. 5 ЗУ «Про судовий збір» від сплати судового збору під час розгляду справи 
в усіх судових інстанціях звільняються особи з інвалідністю I та II груп, законні 
представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю108. 

 

Пільги для організацій осіб з інвалідністю 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 323 
«Деякі питання користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій 
громадських об’єднань осіб з інвалідністю в умовах воєнного стану на території 
України»: 

дозволи на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та 
організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, строк дії яких закінчився в 
період дії воєнного стану в Україні, продовжуються на період його дії та 
протягом двох календарних кварталів після його припинення або скасування; 

положення Порядку надання дозволу на право користування пільгами з 
оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з 
інвалідністю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 
2007 р. № 1010, на період дії воєнного стану на території України та протягом 
двох календарних кварталів після його припинення або скасування не 
застосовуються, крім випадків надання дозволів на право користування 
пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських об’єднань 
осіб з інвалідністю, які раніше не зверталися за такими дозволами, та для 
підприємств та організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, яким 
необхідно отримати такі дозволи на періоди, що слідують за двома 
календарними кварталами після припинення або скасування воєнного стану в 
Україні. 

  

                                                
108Закон України «Про судовий збір»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17#Text 
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ДОДАТОК 3. ФЕДЕРАЛЬНІ ПІЛЬГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІТЮ В РОСІЇ 

Федеральні пільги для осіб з інвалідністю І групи такі:109 
 

● медична допомога за федеральними та регіональними стандартами, отримання 
лікарських препаратів та засобів реабілітації на пільгових умовах або 
безкоштовно; 

● доступ до інформації, з урахуванням порушень зору, слуху чи інших 
захворювань; 

● безперешкодний доступ до об'єктів соціальної, інженерної та транспортної 
інфраструктури (можливість пересування людей, що користуються кріслами 
колісними, облаштування пандусів та виділених доріжок, надання пільг особам, 
які супроводжують тощо); 

● забезпечення житлом, у тому числі зі збільшенням соціальної норми надання не 
більше ніж у 2 рази, якщо людина з інвалідністю має тяжку форму хронічного 
захворювання; 

● компенсація витрат на оплату послуг житлово-комунальних послуг, за 
утримання житла та прибудинкової території; компенсація 50% витрат за сплату 
внесків на капітальний ремонт; 

● першочергове отримання земельних ділянок для індивідуального житлового 
будівництва, ведення підсобного господарства та садівництва; 

● пільги при здобутті освіти, проходженні курсів перепідготовки та підвищення 
кваліфікації, у тому числі з навчанням удома; 

● скорочена тривалість робочого тижня (трохи більше 35 годин); 
● соціально-побутове обслуговування за стандартами, зазначеними в законі 

№ 178-ФЗ (організація придбання продуктів та ліків, догляд удома, сприяння та 
надання ритуальних послуг тощо); 

● виділення безкоштовних санаторно-курортних путівок за основним 
захворюванням (термін лікування триває до 18 днів, проте може 
продовжуватися до 42 днів); 

● безкоштовний проїзд громадським та приміським транспортом; 
● безкоштовний проїзд міжміським транспортом під час прямування до місця 

лікування та назад (пільги надаються і для осіб, які супроводжують); 
● виділення транспортних засобів для пересування осіб з інвалідністю. 

 
В окрему групу можна виділити податкові пільги для осіб з інвалідністю І групи: 

● нарахування при розрахунку земельного податку на 600 кв.м; 
● звільнення від майнового податку на нерухомість щодо одного об’єкта; 
● оплата нотаріальних послуг у розмірі 50% від установленого тарифу; 
● звільнення від сплати державного мита при зверненні до суду. 

 
Федеральні пільги для осіб з інвалідністю ІІ групи:110 

 
● забезпечення житлом із допомогою держави чи муніципальної установи за 

соціальної норми щонайменше 18 кв. м на члена сім’ї; 
● безкоштовний проїзд до місця лікування не частіше ніж 1 раз на рік (на відміну 

від інвалідності І групи, такою пільгою не можуть скористатися особи, які 
супроводжують); 

● безкоштовна путівка на лікування та реабілітацію за основним захворюванням 
(за наявності направлення лікаря); 

● безкоштовне виділення ліків за рецептами або за висновком МСЕ; 

                                                
109 Режим доступу: https://gogov.ru/dc-1group/crimea#data  
110 https://gogov.ru/services/disabled-concessions/2group  

https://gogov.ru/dc-1group/crimea#data
https://gogov.ru/services/disabled-concessions/2group


74 

● безкоштовне протезування в стоматології чи виділення компенсації з цією 
метою; 

● безкоштовне виготовлення протезів та ортопедичного взуття; 
● скорочений робочий тиждень (до 35 годин зі збереженням стандартного 

заробітку), відпустка без збереження заробітку до 60 днів на рік; 
● зарахування до середнього професійного та вищого освітнього закладу, якщо 

людина з інвалідністю успішно склала іспити й не має медичних протипоказань; 
● безкоштовний проїзд у громадському наземному транспорті (крім маршрутних 

автобусів та таксі); 
● компенсація 50% витрат на оплату послуг житлово-комунальних послуг, за 

утримання житла та прибудинкової території. 

Як і особам з інвалідністю І групи, будуть надані податкові пільги: 

● відрахування при розрахунку земельного податку площею до 600 кв. м; 
● звільнення від майнового податку на нерухомість по одному об'єкту; 
● оплата нотаріальних послуг у розмірі 50% від установленого тарифу; 
● звільнення від сплати державного мита при зверненні до суду. 

 
Федеральні пільги для осіб з інвалідністю ІІІ групи:111 

 
Особи з інвалідністю ІІІ групи можуть самостійно вести звичайний спосіб життя з 
незначними обмеженнями. Тому перелік федеральних пільг для них значно менший, 
ніж для осіб з інвалідністю II чи I груп: 

● набір соціальних послуг: безкоштовний проїзд до місця лікування не частіше 
1 разу на рік, безкоштовне надання ліків, безкоштовний проїзд у приміському 
транспорті (замість набору соціальних послуг можна отримати грошову 
компенсацію); 

● компенсація 50% витрат на оплату житлово-комунальних послуг, за утримання 
житла та прибудинкової території; 

● придбання палива для опалення із відшкодуванням 50 % витрат; 
● переважне право на придбання земельних ділянок для індивідуального 

житлового будівництва, ведення садівництва та городництва; 
● знижка 50% при проїзді на залізничному транспорті або безплатний проїзд 1 раз 

на 2 роки; 
● компенсація 50 % на замовлення та придбання ортопедичного взуття, засобів 

для реабілітації; 
● компенсація 50% при оплаті санаторно-курортної путівки; 
● відпустка без збереження заробітку до 60 днів на рік. 

 
Як і для осіб з інвалідністю інших груп, можна розраховувати на податкові пільги: 

● відрахування при розрахунку земельного податку площею до 600 кв. м; 
● звільнення від майнового податку на нерухомість по одному об’єкту; 
● оплата нотаріальних послуг на суму 50% від установленого тарифу. 

 
Пільги сім'ям із дитиною, яка є дитиною з інвалідністю:112 
 

● допомога для догляду за дитиною: така допомога призначається лише одному з 
батьків (законному представникові) або особі, яка доглядає дитину з 
інвалідністю, за умови, що особа не працює й не отримує інших соціальних 
виплат. Розмір допомоги становить: 10 000 рублів – із 1 липня 2019 року для 

                                                
111 Режим доступу: https://gogov.ru/dc-3group/crimea#data  
112 Режим доступу: https://gogov.ru/services/disabled-concessions/parents  

https://gogov.ru/dc-3group/crimea#data
https://gogov.ru/services/disabled-concessions/parents
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батьків та законних представників (усиновлювачі, піклувальники, опікуни); 
1200 рублів – для інших осіб; 

● дострокова пенсія призначається лише одному з батьків. У той же час, якщо в 
сім'ї двоє дітей з інвалідністю, то пенсія може бути призначена кожному з 
батьків одночасно; 

● компенсація витрат на оплату житлових приміщень та комунальних послуг у 
розмірі 50%, а також оплати вартості палива, що купується в межах 
установлених норм та транспортних послуг для доставки цього палива – при 
проживанні в будинках, які не мають центрального опалення (ст. 17 181 ФЗ); 

● право на першочергове отримання земельних ділянок для індивідуального 
житлового будівництва, ведення підсобного та дачного господарства, 
садівництва (ст. 17181 ФЗ); 

● транспортний податок: така пільга встановлюється лише на рівні місцевого 
законодавства. Це може бути повне чи часткове звільнення батьків чи законних 
представників дітей з інвалідністю від сплати транспортного податку;  

● трудові пільги для батьків дітей з інвалідністю: скорочений робочий день чи 
тиждень; заборона на залучення таких батьків до відряджень, до нічних чи 
понаднормових робіт без згоди працівника; заборона звільнення, крім випадків 
ліквідації підприємства. 

 


