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Центр Громадянських Свобод – правозахисна організація, яка працює для
становлення прав людини, демократії та солідарності в Україні та регіоні ОБСЄ задля
утвердження людської гідності.
Основними завданнями організації є: сприяння реалізації реформ, пов’язаних із
забезпеченням прав людини; запровадження громадського контролю за діями
правоохоронних органів, суддів, органів місцевого самоврядування; документування випадків
політичних переслідувань в Криму та міжнародних злочинів на Донбасі; просвітницька
діяльність з метою просування цінностей прав людини; участь у програмах міжнародної
солідарності.
Група громадського спостереження “ОЗОН” була створена у січні 2013 року
Центром Громадянських Свобод для інституціоналізації системи громадського контролю в
Україні. Особливістю її функціонування є широке залучення на волонтерських засадах
звичайних громадян до участі в громадському контролі незалежно від їх спеціалізації та
попереднього досвіду.
ОЗОН ставить собі за мету удосконалення роботи органів влади у сфері забезпечення
прав та свобод людини через організацію системи контролю за їх діяльністю, а також
популяризацію ідей громадського контролю за владою серед українського суспільства. Вже
своєю роботою волонтери ОЗОНу підважують патерналістський підхід у ставленні до влади
та привчають як суспільство, так і представників органів влади до поширеної в
демократичних суспільствах концепції “влади як найманого менеджера”, за якою оцінку
ефективності влади надають безпосередні громадяни.

Вступ
Забезпечення свободи мирних зібрань під час проведення першої акції з приводу
нещодавного вироку Сергію Стерненку став викликом і для організаторів/ок, і для
правоохоронців.
Резонансна тема, високий суспільний інтерес та великий градус невдоволення, велика
кількість учасників/ць та підвищений рівень недовіри до представників/ниць
правоохоронних органів - це той контекст, у якому необхідно було планувати охорону
публічного порядку на цьому заході. Про те, як було реалізовано позитивний обов’язок
захисту зібрань та фасилітації цієї свободи владою, читач/ка дізнається у цьому звіті.
Звіт є результатом масштабного моніторингу, який був здійснений групою
громадського спостереження “ОЗОН”, спираючись на українське законодавство та кращі
практики, детально викладені у “Керівних принципах зі свободи мирних зібрань” та
керівництві “Права людини та забезпечення правопорядку на публічних зібраннях”
БДІПЛ/ОБСЄ.
27 лютого 2021 року спостереження на Акції “Справедливість Стерненка справедливість усім!” здійснювали 3 групи моніторів/ок. У координації та проведенні
спостереження взяли участь 10 спостерігачів та спостерігачок.

Розділ 1. Мирне зібрання
Дата: 27.02.2021
Час: 12:00 - 15:49
Місце збору: Площа біля Офісу Президента у Києві.
Маршрут маршу: площа біля Офісу Президента - Офіс Генерального Прокурора
Тривалість спостереження громадськими спостерігачами/ками:
11:30 - 15:00
Кількість осіб на зібранні: близько 3500
Загальний короткий опис подій:
Про це зібрання повідомили організатори/ки акції під ОПУ 23 лютого. Початок акції був
заявлений на 12:00. На підході до місця проведення ніяких фільтраційних заходів здійснювалось, поверхнева
перевірка учасників/ць не проводилась.
З 12:00 до 12:30 учасники/ці акції збирались біля Офісу Президента. О 12:30 оголосили про
початок акції, після чого стали запрошувати спікерів, оголошувати промови, скандувати гасла. О 13:10
організатори/ки оголосили про початок формування колони для маршу до будівлі Генеральної
Прокуратури України (ГПУ). О 13:30 колона рушила. Рух відбувався на проїжджих частинах вулиць
Лютеранській, Шовковичній, Московській, Рибальській. Колону супроводжували співробітники/ці
патрульної поліції, поліції діалогу, 3 рятувальники ДСНС та група швидкого реагування "Червоного хреста".
О 14.25 вся колона дійшла до ГПУ. Спікери виголошували промови, учасники/ці скандували гасла,
запалювали фаєри. Близько до 14:30 деякі учасники/ці почали кидати петарди та фаєри у бік будівлі
Генеральної Прокуратури, де також стояли до 10 представників/ниць поліції та ДСНС. Після кількох хвилин
жбурляння спікер попросив не кидати петарди у людей. О 14:50 організатори/ки оголосили кінець зібрання
та заявили про наступну акцію, що відбудеться 9 березня біля Міжнародного центру культури та мистецтв
Федерації профспілок України.

Особливі складові зібрання:
Плакати:
"FreeSternenko"
"Стерненку волю"
‘’Венедіктову у відставку!’’
‘’Венедіктову - нах#й’’
‘’Чесні суди, а не ментівська диктатура’’
‘’Припиніть чортівню’’
‘’Ласкаво просимо в цифрову сучасну Україну’’
‘’Сьогодні його, а завтра усіх нас’’
“В Україні ми не говоримо “справедливий суд”, ми кажем
“Волю політвязням”
“Заспокойся, але не будь байдужим! Говори - нас точно
почують #волюСтерненку’’
“Вова, обирай хто піде у сраку: продажні судді або ти!”
“#FreeRiff‘’
“Або чесний суд - або буде самосуд”
“Мене не всьо устраює’’
“#FreeSternenko”, “Аваков - чорт”
“Колишніх регіоналів не буває”
“Вирок Стерненку - це вирок кожному з нас
#Стерненкуволю”
“Яке верховенство, таке і право’’
“Нас не зламати”
“Україна - не рояль”
“Ганьба переслідуванням”
“Нас не залякати”
“Патріоти сидітимуть, поки вороги не висітимуть”
“Даєш судову реформу”
“Стерненко, Ріфф, Дугарь, Кузьменко не фінансували
тероризм”
“Таке чувство якесь, шо Бог десь наказує нас за щось”

“Очко государєво”
“Чортам у жирні дупи”
“Криво суддя”
“Суд у реформу”
“Кругообіг Авакова у природі”
“Ніхто: Стерненко: дай 300 гривень”
“Коли прийдуть за Аваковим?”
“Лиш боротись - значить жить’’
“Вова, ти президент чи насрано?”
“Годі терору”
“Стерненко в тюрмі, а Медведчук ні?!!’’
“Вова хоче до Ростова”
“Коли буде покараний Медведчук?”
“Сорос,віддай мої шоколадки! Аваков, покажи міні-бар)))”
“Бєніну дікторшу на нари”
“Шукай себе у політв’язнях Києва”
“Прихильниця дієвої судової реформи”
“Чому немає вироку тварюкам із Кагарлика?”
“Воля понад усе”
“Татаров (мусор) Вовк (у розшуку) Портнов (ворог україни).
Всіх за грати”
“Де закінчується закон, починається тиранія”
"Ні політичним репресіям"
"Влада паплюжить правосуддя"
"Коли буде покараний Медведчук?"
"Сила права. Право сили?"
"Вимагаємо судову реформу"
"Justice system sucks"
"А в нас точно правова держава, гаранте?"
"Патріоти сидітимуть, поки вороги не висітимуть"

"Лапи геть від Стерненка" "Зеприслуга окупантів. Руки геть від
патріотів"
"Стерненку волю, FreeRiff, свободу політв'язням"
"Венедіктову у відставку"
"Чорти, ви ох**ли?"
"Сфальсифіковані справи активістам та патріотам - чи це
правова держава?"
"Який жах"
"Повертаються бійці з фронту, а в тилу Аваков побудував
мусорську державу, як в Росії!!!"
"Стерненко в тюрмі, а Медведчук ні?"
“Стаття 6 Європейської конвенції: “кожен має право на
справедливий розгляд незалежним судом”

“А Стерненко вийде? А скиньте чорта”
“Геть продажних суддів”
“Сьогодні Стерненко, завтра ти”
“В очах системи видно страх”
“Ми просто випадкові перехожі”
“Авакова, Венедіктову - на сміття”
“Тюрма - подяка Стерненку за вільну Одесу?”
“Весна прийшла, не тих посадили”
“Венедіктова, Вовк, Портнов - у Ростов”
“Вчи історію, готуй революцію”
“Лишай аудиторію, виходь на вулицю”
“Ні чорта, ні слуги”
“No one is free until everyone is free. Волю Стерненку” та інші.

Слогани/гасла/пісні/промови:
“Авакова у відставку’’
“Аваков - чорт”
“Венедіктова - чума”
“Стерненко!’’
“Волю політв’язням’’
“Справедливість Стерненку - справедливість усім’’

“Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!”
“Україна понад усе’’
“Одна, єдина, соборна Україна’’
“Ні поліцейській державі”
“Справедливість”
“Відставка!”

ЗМІ: "24 канал", "Громадське", "Суспільне", "Прямий", "Інтер", "Deutsche Welle", "Радіо
Свобода", "5 канал", "4 канал", "Еспресо TV", "Новое время", "Ґрати", ‘’Букви’’,
"Watchers.media", 1+1, Україна24 та інші.

Розділ 2.Поліція
Кількість правоохоронців та військовослужбовців (без урахування груп резерву):
близько 130
За підрозділами:
Національна Гвардія: 16
Поліція діалогу: 58
Поліція особливого призначення: 14
ГУНП: 33
Патрульна поліція: 12
Медики нац. гвардії: 3

Короткий опис дій правоохоронців.
Перед початком зібрання на прилеглих територіях та на заявленому місці проведення вже були
присутні представники/ці поліції. Здебільшого на підходах невеликими групами стояли співробітники
Головного управління(ГУНП), Патрульної поліції та кілька представників Поліції особливого
призначення(ПОП). Також по вулиці Інституцькій майже навпроти ОПУ знаходились близько 20
співробітників ПОПу. Станом на 12:00 та з перебігом подій на площі кількість поліції майже не змінювалась,
а активних дій співробітниками не проводилось. Відтак, перед самою площею знаходилось до 10
представників/ниць ГУНП, близько 15 - поліції діалогу - розпорошені по вулиці Банковій перед воротами
до площі. Також перед воротами знаходились 2 представники Національної Гвардії (НГ). На самій площі, за
нашими підрахунками, знаходилось до 60 представників/ниць поліції діалогу розпорошених о всій
території, найбільша їх кількість концентрувалась саме перед центральним входом до Офісу Президента та
попід будівлею. Також перед центральним входом, перед сходами та у кількох віддалених точках перед
будівлею ОПУ стояли представники/ці ГУНП, НГ, ПОП, усього їх було до 60 з найбільшою
концентрацією також біля центрального входу. З протилежного від будівлі ОПУ боку окрім
представників/ниць поліції діалогу знаходились 3 рятувальники ДСНС, поряд з якими стояли 5
представників/ниць червоного хреста. Таке розположення працівників/ниць правоохоронних органів
залишалось майже незмінним/статичним до початку руху колони.
Приблизно о 13:14 почала рухатись автівка з гучномовцем та колонками, яку можна визначити за
початок колони. За нею рушили учасники/ці мирного зібрання. Разом з колоною поступово почали
рухатись представники/ці поліції діалогу, ймовірно, намагаючись рівномірно охопити периметр колони. На
початку колони також знаходились 8 представників/ниць поліції діалогу, 3 представники Червоного Хреста
та 3 рятувальники, а замикали колону 7 патрульних автомобілів поліції та 3 автомобілі ТОР. Як результат,
представники/ці поліції діалогу йшли розпорошено по периметру всієї колони, але з явно більшої
концентрацією на початку колони і майже відсутністю співробітників по середині та к кінцю. Всередині
колони не було помічено представників/ниць інших підрозділів поліції, деякі співробітники/ці ГУНП,
патрульної поліції та ПОПу знаходились на прилеглих територіях до маршруту мирного зібрання, зокрема
патрульна поліція займалась перекриттям доріг та регулюванням руху транспорту з огляду на рух колони.
Епізод. Так як про намір сформувати колону і йти до офісу Генпрокурора було оголошено
спікером прямо під час акції під ОП, поліція, ймовірно, не була попереджена про такі плани
організаторів. Представники/ці патрульної поліції почали перекривати дороги безпосередньо
перед “головою” колони з учасників акції. Поліція діалогу комунікувала з водіями автомобілів, які
були змушені в процесі змінити маршрут, пояснюючи причини таких змін.
Було також зафіксовано, що деякі учасники/ці акції кидали петарди перед
колоною під час ходи. Через деякий час спікер в гучномовець попросив перестати ці дії. Реакції
працівників/ниць поліції діалогу не було зафіксовано.
Коли колона з учасників/ниць акції підійшла до Генпрокуратури, під будівлею вже знаходяться 20
представників/ць ПОП, 3 - поліції діалогу та 4 - пожежники ДСНС. Загалом, співробітники/ці поліції
діалогу, ГУНП та ПОП знаходились по периметру, стояли доволі щільно до будівлі. Також біля будівлі були
наявні 3 пожежні машини. Близько 14:30 учасники/ці почали кидати у бік будівлі фаєри та петарди. У місці,
куди кидали потрапляли кинуті петарди та фаєри знаходилось до 10 представників/ниць поліції та ДСНС.
Не було зафіксовано ніяких дій з боку поліції у відповідь на таку поведінку протестувальників/ць.
Попри те, що на території, де відбулося саме зібрання кількість поліції була невеликою, на прилеглих
до Офісу Президента територіях було зафіксовано велику кількість поліції в групах резерву.
⬥ На Алеї Героїв Небесної Сотні (біля Жовтневого Палацу):
5 машин патрульної поліції, 5 автобусів без знаків ідентифікації, 1 машина швидкої допомоги
Нацгвардії, та 8 спецтранспорту Нацгвардії

⬥ На Майдані Незалежності:
1 військовий автобус та 1 легкова машина патрульної поліції
⬥ На площі Івана Франка (біля академічного театру):
5 автобусів Головного управління у місті Київ, 5 легкових патрульних машин, 2 автобуси з
представниками Нацгвардії, 2 машини швидкої допомоги, 7 спецтранспорту Нацгвардії, та 11 бусів
з поліцейськими номерами без інших розпізнавальних знаків.
Епізод: сквері імені Франка знаходилось багато представників, ймовірно, ПОП, укомплектовані кийками,
шоломами, перцевими балончиками та ін., та у яких шеврони були закриті засобами індивідуальної безпеки. На
запитання, з якого вони підрозділу поліції, - не відповідали, а при спробі сфотографувати перцевий балончик відвертались.
⬥ На вулиці Станіславського:
1 легкова машина патрульної поліції та 1 машина поліції діалогу з Вінницький гербом.
⬥ На вулиці Лютеранській:
11 автобусів Нацгвардії (також з гербом міста Вінниця), 4 машини швидкої допомоги Нацгвардії, 4
спецтранспорт Нацгвардії, 1 машина аеропідтримки, 26 машин ТОРу.
Епізод: П
 ри спробі сфотографувати машину військових медиків представники Нацгвардії закрили двері в автобусі
та грубо попросили не знімати їх.
⬥ Поруч із самим Офісом Президента, біля воріт з боку вулиці Лютеранської, стояла машина
військових пожежників, шестеро рятувальників та представників поліції діалогу.
⬥ У сквері на вул. Різницькій: близько 30 співробітників поліції, ймовірно, ТОР (шеврони прикриті
наплічниками)
Епізод. Коли монітори ОЗОНу фотографували представників Поліції Особливого Призначення
біля Офісу Генпрокурора, останні назвали спостерігачів “обізянками”.

Охорона здоров’я.
Присутність медиків, груп «Червоного Хреста», ДСНС
Червоний хест: 12
Рятувальники ДСНС: 7

Висновки та рекомендації.
На нашу думку, з точки зору забезпечення свободи мирних зібрань та деескалації
конфлікту між поліцією та учасниками акції 23 лютого - було проведено роботу над
помилками. Завдяки цьому вдалося уникнути ескалації та насилля під час зібрання 27
лютого.
Так, територія біля Офісу Президента була звільнена від будиночків, а прохід на
площу був відкритий без фільтраційних заходів. Безпосередньо на місці знаходилася
поліція діалогу, натомість більшість правоохоронців в екіпіруванні з підрозділів ТОР та
ПОП знаходилися на прилеглих територіях, у резерві.
Прямих комунікацій на місці між учасниками та поліцією не було зафіксовано.
Проте, як відомо нам з коментарів організаторів та поліції, під час зібрання комунікація між
ними підтримувалася постійно. Зокрема щодо допуску звукопідсилювальної техніки, а
також забезпечення руху колони.
Після того як колона з учасниками/цями рушила до Офісу Генерального прокурора
- поліції вдалося оперативно посприяти організації дорожнього руху. Щоб дати
можливість учасникам акції протесту пройти по проїжджій частині.
З порушень, що були зафіксованими спостерігачами/ками - проблеми ідентифікації
частини правоохоронців. Були зафіксовані випадки відсутності жетона на видимому місці
на форменому одязі у деяких правоохоронців, що знаходилися по маршруту руху колони.
Крім того, частина представників груп ТОР мали закриті засобами індивідуального
захисту розрізнювальні знаки (шеврон із зазначенням підрозділу), а також мали відсутніми
номери на шоломах. Частина правоохоронців з ПОП мали закриті номери шоломів
козирками або номери були затертими.
Проте, ми вважаємо позитивною практикою - наявність особового складу
спеціальних прозорих кишеньок на бронежилетах, де розміщено жетони. Нагадуємо, що
раніше частина поліцейських скаржилася на те, що у них зривають жетони під час
охорони громадського порядку. Виправдовуючи таким чином порушення закону щодо
ідентифікації.
Крім того, нагадуємо, що залучення військовослужбовців НГУ для охорони
громадської безпеки під час мирних зібрань є предметом справедливої критики щодо
МВС України через неконституційність такого використання військових формувань
відповідно до частини 4 статті 17 Конституції України.
Рекомендації
1.
Забезпечити подальшу підготовку операцій з охорони публічного порядку
на мирних зібраннях через комунікацію з організаторами напередодні та під час заходу.
Таким чином сприяючи проведенню зібрань та деескалації можливого конфлікту між
учасниками/цями та правоохоронцями.
2.
Забезпечити подальшу підготовку працівників поліції для їхньої роботи в
групах превентивної комунікації, а також присутність необхідної кількості таких
поліцейських під час проведення мирних зібрань та масових заходів.

3.
Докласти зусиль щодо найшвидшого маркування елементів пасивного
захисту поліцейських, яке дозволяло б ідентифікувати кожного конкретного
поліцейського під час охорони громадського порядку відповідно до Керівних принципів
ОБСЄ щодо свободи мирних зібрань та законодавства України.
4.
Взяти під належний контроль дотримання співробітниками/цями
Національної поліції України, що залучаються до охорони громадського порядку під час
мирних зібрань, правил носіння однострою та ЗУ «Про Національну поліцію України» у
тих частинах, що стосуються носіння знаків розрізнення та спеціального жетона.
5.
Поступово зменшувати присутність військових формувань під час охорони
громадського порядку на мирних зібраннях.

Додатки:

Учасники/ці акції “Справедливість Стерненку - справедливість усім!”

Представники/ці поліції під будівлею ОПУ

Групи Червоного Хреста та Рятувальники ДСНС під будівлею ОПУ

Спецтранспорт та групи резерву правоохоронців та військовослужбовців

Проблеми з ідентифікацією поліції
(закриті шеврони наплічниками та налокітниками)

Ми висловлюємо подяку спостерігачам та спостерігачкам
групи “ОЗОН”,
які взяли участь у моніторингу 27 лютого 2021 року.

Команда, що здійснювала моніторинг та підготувала звіт:
Любов Галан
Катерина Помазанна
Семен Кіпніс
Сергій Зайченко
Альона Сільницька
Ангеліна Капацевич
Максим Ковальов
Анастасія Нагірняк
Тамара Хурцидзе
Анастасія Шелухіна

У випадку будь-яких питань щодо звіту звертайтесь, будь ласка, на електронну пошту
ozon.monitoring@gmail.com

