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6. Створення 

ефективної системи 

розслідування 

злочинів, пов’язаних 

із катуваннями, 

жорстоким, 

нелюдським або 

таким, що принижує 

гідність, 

поводженням чи 

покаранням, у тому 

числі насильницьким 

зникненням 

 

1) запровадження 

інформаційних 

правоосвітніх 

кампаній у засобах 

масової інформації 

щодо недопущення 

катувань та 

жорстокого 

поводження в 

діяльності 

правоохоронних 

органів 

 

починаючи 

з ІІ 

кварталу 

2016 р. 

 

МІП 
Виконується 

З метою належної підготовки до запровадження зазначених 

інформаційних правоосвітніх кампаній у засобах масової 

інформації Міністерство звернулось із листом від 13 травня 

2016 р. № 13-05/08 до компетентних органів – Міністерства 

внутрішніх справ України, Служби безпеки України та 

Генеральної прокуратури України. 

Національна поліція України за дорученням керівництва 

Міністерства внутрішніх справ України листом від 1 червня 

2016 р. № 5870/03/37-2016 надала інформацію щодо здійснених 

у І кварталі оперативно-профілактичних заходів, спрямованих 

на виявлення та недопущення незаконного затримання 

громадян, спричинення їм тілесних ушкоджень, розглянутих 

звернень громадян про порушення їх конституційних прав і 

свобод та відкриті кримінальні провадження. 

Генеральна прокуратура України листом від 21 червня 2016 р. 

№ 17/7-487вих-16 надала статистичну інформацію щодо 

внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

відомостей про застосування насильства працівниками 

правоохоронних органів у 2015 р. та перших п’яти місяцях 

2016 р. 

Служба безпеки України станом на 30 червня відповіді не 

надала. 
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Збір інформації з метою запровадження інформаційних 

правоосвітніх кампаній у засобах масової інформації щодо 

недопущення катувань та жорстокого поводження в діяльності 

правоохоронних органів триває. 

 

 

38. Здійснення 

заходів щодо 

забезпечення 

надання інформації 

особам з 

інвалідністю у 

максимально 

доступній для них 

формі 

 

 

3) розроблення та 

подання на розгляд 

Уряду 

законопроекту про 

внесення змін до 

Закону України 

«Про рекламу» щодо 

визначення 

необхідності 

здійснення 

субтитрування або 

сурдоперекладу 

відеореклами як на 

телебачення, так і в 

Інтернеті з 

урахуванням потреб 

осіб з порушенням 

слуху 

 

 

ІІ квартал 

2016 р. 

 

 

МІП 

Держкомтелерадіо 

Мінкультури 

МОН 

Мінсоцполітики 

Триває виконання компетентним органом 

(Держкомтелерадіо) 

З метою належної підготовки зазначеного законопроекту 

Міністерство звернулося із листом від 13 травня 2016 р.  

№ 13-05/06 до заінтересованих органів, зазначених у 

відповідному пункті розпорядження із проханням розглянути 

доцільність такого законопроекту та надати пропозиції до 

нього. 

Міністерство культури України листом від 16 червня 2016 р.  

№ 1335/7-2/14-16 повідомило, що предмет законопроекту не 

належить до компетенції Міністерства культури України. 

Міністерство освіти і науки України листом від 13 червня  

2016 р. № 1/12-2817 запропонувало внести зміни до статті 8 

Закону України «Про рекламу». 

Міністерство соціальної політики України листом від 13 червня 

2016 р. № 8609/0/14-16/19 запропонувало внести зміни до 

статті 8 Закону України «Про рекламу», що майже ідентичні за 

змістом із пропозиціями Міністерства освіти і науки. 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України 

листом від 6 червня 2016 р. № 1847/23/11 повідомило, що 

законопроект, який покликаний врегулювати питання доступу 

до інформації, у тому числі і до реклами, осіб з вадами слуху 

уже розроблений та знаходиться на погодженні. Комплексний 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо поліпшення доступу до інформації осіб з порушеннями 

слуху» перебував на розгляду у Міністерстві та погоджений із 

зауваженнями. 

За наявною інформацією, станом на 30 червня 2016 р. 
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законопроект знаходиться на правовій експертизі у 

Міністерстві юстиції України. 

 

 

 

124. Створення 

ефективної системи 

звільнення 

заручників 

 

1) запровадження та 

проведення 

інформаційної 

кампанії, 

спрямованої 

насамперед на 

іноземні країни, 

щодо громадян 

України, які 

насильно 

утримуються в 

місцях несвободи на 

території Російської 

федерації та 

тимчасово 

окупованій території 

Автономної 

Республіки Крим за 

відсутності 

належних правових 

підстав, з метою 

тиску на Російську 

Федерацію для 

звільнення 

ув’язнених; 

 

2) розроблення та 

 

ІІ квартал 

2016 р. 

 

 

МІП 

МЗС 

Міноборони 

Мінсоцполітики 

МВС 

СБУ 

 

Виконано 

З метою врахування позиції заінтересованих органів, при 

запровадженні та проведенні інформаційної кампанії, 

Міністерство звернулося з відповідним листом до Міністерства 

закордонних справ України, Міністерства оборони України, 

міністерства соціальної політики України, Міністерства 

внутрішніх справ України та Служби безпеки України. 

 

Служба безпеки України листом від 31 травня 2016 р.  

№ 5/5-9172 надала інформацію про Смедляєва Т., Чийгоза А., 

Альвапова М., Асанова А., Дегерменджі М., Бекірова Е., Сірука 

В., Емір-Усейна К., Алієва М. 

Міністерство внутрішніх справ України листом від 7 червня 

2016 р. № 8335/05/14-2016 поінформувало про двох 

військовослужбовців: Петрова О., та Вирича Є. 

Міністерство соціальної політики України листом від 13 червня 

2016 р. № 8588/0/14-16/014 повідомило про відсутність 

оперативної інформації. 

Міністерство оборони України листом від 28 травня 2016 р.  

№ 220/4950 повідомило, що інформація про громадян України, 

які насильно утримуються на території Російської Федерації та 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим 

відсутня. 

 

Комплексна інформаційна кампанія, що проводилася 

Міністерством у ІІ кварталі 2016 р. включала в себе залучення 

усіх наявних ресурсів, у тому числі Українського 

національного інформаційного агентства «Укрінформ», 
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впровадження 

інформаційної 

кампанії в державі, 

спрямованої на 

інформування 

суспільства про 

співвітчизників, які 

насильно 

утримуються в 

місцях несвободи на 

території Російської 

Федерації та 

тимчасово 

окупованій території 

Автономної 

Республіки Крим за 

відсутності 

належних правових 

підстав 

державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба «Українське 

телебачення і радіомовлення» та державного підприємства 

«Мультимедійна платформа іномовлення України. 

Висвітлення проблеми насильного утримання наших 

співвітчизників на території Російської Федерації та тимчасово 

окупованій території Автономної Республіки Крим є одним із 

пріоритетних у роботі Українського національного 

інформаційного агентства «Укрінформ», яке щоденно приділяє 

зазначеній проблемі значну увагу. Наведені нижче посилання є 

лише окремими прикладами численних матеріалів, 

підготовлених журналістами та оглядачами Українського 

національного інформаційного агентства «Укрінформ» в 

рамках комунікаційної кампанії: 

http://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2037627-zvilnenna-

ukrainskogo-politvazna-gennadia-afanaseva-ta-insi-krimski-spravi-

advokata-oleksandra-popkova.html 

http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2038530-afanasev-

politvaznam-u-rosii-mi-vas-povernemo.html 

http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2038507-ombudsmen-rf-

obicae-kontroluvati-umovi-u-kliha-i-karpuka.html 

http://www.ukrinform.ua/rubric-krim/2038107-u-krimu-kozen-

ukrainec-boitsa-represij-dzaparova.html 

http://www.ukrinform.ua/rubric-krim/2036397-rosia-vivozit-

ukrainskih-politvazniv-za-mezi-krimu-klimkin.html 

http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2048434-nils-muznieks-

komisar-z-prav-ludini-radi-evropi.html 

http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2047613-rf-utrimue-29-

politvazniv-z-ukraini-pravozahisniki.html 

http://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2047507-kamera-sencova-

vidkrietsa-v-lejpcigu.html 

http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2048019-den-narodzenna-

sencova-vidznacatimut-na-majdani.html 

http://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2037627-zvilnenna-ukrainskogo-politvazna-gennadia-afanaseva-ta-insi-krimski-spravi-advokata-oleksandra-popkova.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2037627-zvilnenna-ukrainskogo-politvazna-gennadia-afanaseva-ta-insi-krimski-spravi-advokata-oleksandra-popkova.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2037627-zvilnenna-ukrainskogo-politvazna-gennadia-afanaseva-ta-insi-krimski-spravi-advokata-oleksandra-popkova.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2038530-afanasev-politvaznam-u-rosii-mi-vas-povernemo.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2038530-afanasev-politvaznam-u-rosii-mi-vas-povernemo.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2038507-ombudsmen-rf-obicae-kontroluvati-umovi-u-kliha-i-karpuka.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2038507-ombudsmen-rf-obicae-kontroluvati-umovi-u-kliha-i-karpuka.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-krim/2038107-u-krimu-kozen-ukrainec-boitsa-represij-dzaparova.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-krim/2038107-u-krimu-kozen-ukrainec-boitsa-represij-dzaparova.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-krim/2036397-rosia-vivozit-ukrainskih-politvazniv-za-mezi-krimu-klimkin.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-krim/2036397-rosia-vivozit-ukrainskih-politvazniv-za-mezi-krimu-klimkin.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2048434-nils-muznieks-komisar-z-prav-ludini-radi-evropi.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2048434-nils-muznieks-komisar-z-prav-ludini-radi-evropi.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2047613-rf-utrimue-29-politvazniv-z-ukraini-pravozahisniki.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2047613-rf-utrimue-29-politvazniv-z-ukraini-pravozahisniki.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2047507-kamera-sencova-vidkrietsa-v-lejpcigu.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2047507-kamera-sencova-vidkrietsa-v-lejpcigu.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2048019-den-narodzenna-sencova-vidznacatimut-na-majdani.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2048019-den-narodzenna-sencova-vidznacatimut-na-majdani.html


5 
 

http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2044781-pravozahisniki-

rozpocali-akciu-za-zvilnenna-sencova-i-kolcenka.html 

http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2043784-batko-ukrainca-

vigovskogo-u-rosijskij-kolonii-sin-perebuvae-v-povnij-izolacii.html 

http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2040551-gennadij-

afanasev-ukrainskij-politvazen-zvilnenij-z-rosijskogo-polonu.html 

http://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2040831-svit-kino-comu-

zabuli-pro-sencova.html 

http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2040657-na-majdani-akcia-

na-pidtrimku-uvaznenih-rosieu-krimskih-tatar.html 

http://www.ukrinform.ua/rubric-krim/2040408-na-majdani-gotuut-

akciu-na-pidtrimku-krimskotatarskogo-vazna-v-rf.html 

 

Важливо відмітити, що сайт інформаційного агентства 

функціонує на шести мовах, а середня кількість унікальних 

відвідувачів перевищує 50 тисяч. Це дозволяє говорити про 

широке охоплення аудиторії інформаційним контентом. 

 

Окремі репортажі також були підготовлені та трансльовані на 

телеканалі іномовлення України UA|TV: 

https://www.youtube.com/watch?v=PbdD-

2mbDYo&list=PL1MxamNwS0zra5UGxKjT8Hb7DHA06kCMD&

index=55 

https://www.youtube.com/watch?v=NgDxT4Nzbxw&index=127&li

st=PL1MxamNwS0zra5UGxKjT8Hb7DHA06kCMD 

https://www.youtube.com/watch?v=61P7CUjmWsw&index=147&l

ist=PL1MxamNwS0zra5UGxKjT8Hb7DHA06kCMD 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZRVkNHJE1A&index=156&l

ist=PL1MxamNwS0zra5UGxKjT8Hb7DHA06kCMD 

https://www.youtube.com/watch?v=7VhjLd76rDc&index=528&list

=PL1MxamNwS0zra5UGxKjT8Hb7DHA06kCMD 

 

http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2044781-pravozahisniki-rozpocali-akciu-za-zvilnenna-sencova-i-kolcenka.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2044781-pravozahisniki-rozpocali-akciu-za-zvilnenna-sencova-i-kolcenka.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2043784-batko-ukrainca-vigovskogo-u-rosijskij-kolonii-sin-perebuvae-v-povnij-izolacii.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2043784-batko-ukrainca-vigovskogo-u-rosijskij-kolonii-sin-perebuvae-v-povnij-izolacii.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2040551-gennadij-afanasev-ukrainskij-politvazen-zvilnenij-z-rosijskogo-polonu.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2040551-gennadij-afanasev-ukrainskij-politvazen-zvilnenij-z-rosijskogo-polonu.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2040831-svit-kino-comu-zabuli-pro-sencova.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2040831-svit-kino-comu-zabuli-pro-sencova.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2040657-na-majdani-akcia-na-pidtrimku-uvaznenih-rosieu-krimskih-tatar.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2040657-na-majdani-akcia-na-pidtrimku-uvaznenih-rosieu-krimskih-tatar.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-krim/2040408-na-majdani-gotuut-akciu-na-pidtrimku-krimskotatarskogo-vazna-v-rf.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-krim/2040408-na-majdani-gotuut-akciu-na-pidtrimku-krimskotatarskogo-vazna-v-rf.html
https://www.youtube.com/watch?v=PbdD-2mbDYo&list=PL1MxamNwS0zra5UGxKjT8Hb7DHA06kCMD&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=PbdD-2mbDYo&list=PL1MxamNwS0zra5UGxKjT8Hb7DHA06kCMD&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=PbdD-2mbDYo&list=PL1MxamNwS0zra5UGxKjT8Hb7DHA06kCMD&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=NgDxT4Nzbxw&index=127&list=PL1MxamNwS0zra5UGxKjT8Hb7DHA06kCMD
https://www.youtube.com/watch?v=NgDxT4Nzbxw&index=127&list=PL1MxamNwS0zra5UGxKjT8Hb7DHA06kCMD
https://www.youtube.com/watch?v=61P7CUjmWsw&index=147&list=PL1MxamNwS0zra5UGxKjT8Hb7DHA06kCMD
https://www.youtube.com/watch?v=61P7CUjmWsw&index=147&list=PL1MxamNwS0zra5UGxKjT8Hb7DHA06kCMD
https://www.youtube.com/watch?v=4ZRVkNHJE1A&index=156&list=PL1MxamNwS0zra5UGxKjT8Hb7DHA06kCMD
https://www.youtube.com/watch?v=4ZRVkNHJE1A&index=156&list=PL1MxamNwS0zra5UGxKjT8Hb7DHA06kCMD
https://www.youtube.com/watch?v=7VhjLd76rDc&index=528&list=PL1MxamNwS0zra5UGxKjT8Hb7DHA06kCMD
https://www.youtube.com/watch?v=7VhjLd76rDc&index=528&list=PL1MxamNwS0zra5UGxKjT8Hb7DHA06kCMD
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Телеканал іномовлення України UA|TV транслюється в 

чотирьох найбільших кабельних мережах Азербайджану, 

найбільшій мережі Латвії, двох найбільших мережах Грузії, 

другій і третій за величиною мережах Польщі, в Ізраїлі, 

Болгарії, Литві, Естонії, Румунії, підписано договір із 

Асоціацією кабельних операторів Данії UBOD та Асоціацією 

кабельних операторів Словенії. Також телеканал доступний в 

зоні покриття трьох супутників: Amos 3, Azerspace 1, Galaxy 19 

(Центральна та Східна Європа; Східна Європа, Середня Азія та 

Близький Схід; Центральна та Північна Америка).  

Фактично програми телеканалу UA|TV мають можливість 

дивитися сотні мільйонів власників супутникових антен та 

більше 10 мільйонів користувачів кабельних мереж. 

 

Додатково повідомляємо, що підготовлені у соціальних 

мережах повідомлення, спрямовані на інформування про 

співвітчизників-політв’язнів, зокрема у мережі Facebook та 

Twitter, охопили аудиторію більше 200 тисяч користувачів. 

 

 


