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БЕЗКАРНІСТЬ 
ВБИВАЄ. 
КИМ БУЛА І ЗА ЩО 
БОРОЛАСЬ КАТЯ 
ГАНДЗЮК

4 листопада в опіковому відділенні Київської 
міської клінічної лікарні №2 померла Катя Ганд-
зюк. 

Її ім’я стало відомим на всю країну після того, як 31 
липня під власним будинком активістку 
облили сірчаною кислотою. Напад викликав 
гучний резонанс у суспільстві, а встановлення 
реальних замовників стало іспитом для чинної 
правоохоронної системи. Іспитом, який правоох-
оронці поки провалюють.

Напад на Гандзюк доповнив серію нерозкритих 
злочинів проти активістів за останні кілька років.

КИМ БУЛА КАТЯ ГАНДЗЮК?

Каті Гандзюк було 33 роки. Вона отримала три 
вищі освіти в економічній і управлінській сфері. 
Активною громадською діяльністю почала займа-
тися з 18 років.

У 2004 році була учасницею "Помаранчевої рево-
люції». У 2012-му стала співзасновницею Агенції 
громадської журналістики "МОСТ», яка публіку-
вала антикорупційні розслідування щодо влади 
Херсонської області.

У 2014-му стала активною учасницею Євромай-
дану в Херсоні. Після анексії Криму та з почат-

ком війни на Донбасі допомагала переселенцям. 
Працювала помічницею в Управлінні Верховного 
комісара ООН з питань біженців у Херсонській 
області.

Колеги, друзі та знайомі Каті називають її кри-
тичною, прискіпливою та вимогливою до людей. 
Людиною, яка завжди готова до боротьби. Непри-
миренною активісткою, сміливою й енергійною.
Вся проукраїнська та громадсько активна частина 
Херсона – її друзі.

ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У травні 2014-го Катерину Гандзюк обрали де-
путатом Херсонської міськради за списком ВО 
"Батьківщина». Але за рік Гандзюк повідомила 
про вихід з парторганізації на знак солідарності 
з мером Херсона Володимиром Миколаєнком, 
якого зняли з посади керівника Херсонської ВО 
"Батьківщина". У "Батьківщині" звинуватили Ми-
колаєнка в тому, що він нібито відмовлявся про-
водити люстрацію, а також у розкраданні міського 
бюджету.

В останні роки Катерина Гандзюк поєднувала 
громадську діяльність з посадою радника мера 
Херсона та виконувача обов'язків керуючого 
справами виконкому Херсонської міськради.

ЯКИМИ ГУЧНИМИ СПРАВАМИ ЗАЙМАЛАСЯ 
КАТЯ ГАНДЗЮК?

Рік тому, у вересні 2017 року, Гандзюк публічно 
звинуватила начальника управління захисту еко-
номіки в Херсонській області Артема Антощука у 
вимаганні хабара від працівників міської ради.

У листопаді 2017 року Гандзюк критикувала 
тодішню заступницю Арсена Авакова Анастасію 
Дєєву за нерезультативність її роботи і відсут-
ність реформ у ДСНС.

Навесні 2018 року активістка опублікувала пе-
релік з понад 200 осіб, які за останні чотири 
роки отримали дозволи на травматичну та газову 
зброю нібито як журналісти.

Незадовго до нападу дівчина критикувала право-
охоронців за неефективне розслідування нападу 
на херсонського журналіста Сергія Нікітенка та 
інших активістів:
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"Всі ці випадки НЕ розслідуються поліцією. 
Повірте, у нас вистачає життєвого досвіду і досві-
ду роботи в громадсько-політичному середовищі, 
аби це точно знати».

Окремо Гандзюк критикувала всю правоохоронну 
систему через бездіяльність у боротьбі із сепара-
тизмом.  

28 липня вона опублікувала інформацію, згідно з 
якою в Херсоні створювали проросійські органи 
самоврядування, однак правоохоронці абсолютно 
ігнорували цей факт. За словами Гандзюк, за цими 
органами стояли люди, які в 2014 році збирали 
проросійські мітинги й озброювали "тітушок», 
вербували бійців для "ДНР» і "ЛНР».

Зокрема, у Гандзюк були конфлікти з проросійсь-
ким активістом, а тепер однопартійцем Іллі Киви 
– Кирилом Стремоусовим. У мережі є відео, як він 
грубо ображає чиновницю і називає її "злодій-
кою».

Відразу після нападу адвокат Гандзюк Масі Най-
єм припустив, що за замовленням злочину може 
стояти саме Стремоусов.

НАПАД НА ГАНДЗЮК

Напад на Катерину Гандзюк було скоєно вранці 31 
липня в Херсоні. Чоловік, який чекав на неї біля 
під'їзду, вилив на голову жінки концентровану 
сірчану кислоту. Катерина отримала близько 35% 
опіків шкіри. Протягом наступних місяців вона 
перенесла більше десяти операцій, перебувала в 
реанімації.

Від початку справу кваліфікували як "хуліган-
ство». Але під тиском громадськості поліція 
перекваліфікувала її на "замах на вбивство з особ-
ливою жорстокістю".

3 серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 
заявив про затримання Миколи Новікова, якого 
начебто підозрювали в нападі. 6 серпня його взя-
ли під варту. Та Гандзюк заявила, що Новіков – не 
та людина, яка скоїла напад на неї. Згодом, після 
публікації журналістських розслідувань та тиску 
громадськості, чоловіка відпустили.

У розмові з "Українською правдою» Катерина 
висловила думку про те, що замовник злочину 
має форму з погонами.   

"Саме з правоохоронцями був цей системний 
світоглядний конфлікт, де неможливо домовитися. 
Саме від них я отримувала погрози і попереджен-
ня. Вони підсилали до мене достатньо близьких 
мені людей з пропозиціями», – казала Катерина.

Пізніше в поліції заявили, що встановили п’ятьох 
осіб, причетних до вчинення нападу на Гандзюк. 
Це – організатор, виконавець, пособники та водій. 
Усі – колишні учасники АТО.

Четверо з них зізналися в скоєнні злочину. Сер-
гій Торбін, який фігурує у справі як організатор, і 
Микита Грабчук, якого називають безпосереднім 
виконавцем, зараз перебувають під вартою.

ЩО ГОВОРЯТЬ ПРО ЇЇ СМЕРТЬ

Буквально за годину після появи інформації про 
смерть Гандзюк трагічну звістку прокоментував 
президент Петро Порошенко.

Раніше Порошенко не часто звертав увагу на цей 
напад. Зараз, ще до підтвердження від поліції, 
першим вимовив слово "вбивство" і зажадав від 
правоохоронців зробити все можливе для його 
розкриття.

На необхідності притягнення до відповідальності 
винних у смерті Гандзюк наголосив і єврокомісар 
з питань європейської політики сусідства і роз-
ширення Йоганнес Ган.

За кілька годин після смерті активістки поліція 
перекваліфікувала кримінальне провадження на 
"закінчене вбивство».

Речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив, 
що тепер справа буде розслідуватися "за пункта-
ми 4, 6, 11, 12 частини 2 статті 115 ККУ "Умисне 
вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особ-
ливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчи-
нене за попередньою змовою групою осіб".

Джерело – Українська правда

https://www.pravda.com.ua/articles/2018/11/4/7197219/
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ЗАЯВА КОАЛІЦІЇ 
У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ 
ВБИВСТВОМ 
КАТЕРИНИ 
ГАНДЗЮК

5 листопада Члени Коаліції на захист громадянсь-
кого суспільства написали відкриту заяву з вимо-
гою провести ефективне розслідування вбивства 
Катерини Гандзюк та відставки генерального 
прокурора України Юрія Луценка і міністра вну-
трішніх справ Арсена Авакова. Нижче – уривки з 
заяви. З повною версією можна ознайомитися за 
посиланням.

Жорстока розправа над Катериною Гандзюк – це 
акт залякування усього громадянського суспіль-
ства в Україні, активних громадян і громадянок, 
які у містах, містечках і селах повстають проти 
десятиліттями вкорінюваної корупції і організо-
ваної злочинності.

Розслідування нападу на Катерину Гандзюк знову 
засвідчило очевидну неспроможність правоо-
хоронної системи ефективно розслідувати як 
цей, так і низку інших нападів на громадських 
активістів, що сталися в різних регіонах України 
після Революції гідності.

Наразі замовники вбивства Катерини Гандзюк 
не встановлені. І навіть теоретична можливість 
їхнього встановлення і притягнення в подальшо-
му до кримінальної відповідальності під великим 
питанням через процесуальні перешкоди, які на-
вмисно або з недолугості створені Генеральною 
прокуратурою України.

Розслідування цього вбивства, включно із вста-
новленням його замовників, є вимогою здійсню-
вати ефективне розслідування, яка передбачена у 
статті 2 Європейської конвенції з прав людини.

Коаліція на захист громадянського суспільства 
висловлює глибокі співчуття рідним і друзям Ка-
терини Гандзюк. Для всіх нас це тяжка і невимов-
на втрата колеги – чесної, принципової, сміливої, 

відчайдушної та відданої ідеалам демократичної і 
вільної від корупції України.

Ми обурені станом розслідування нападів і 
вбивств громадських активістів та вимагаємо 
відправити у відставку керівництво херсонської 
поліції, яка з самого початку саботувала розсліду-
вання нападу на Катерину Гандзюк, а також вима-
гаємо відставки генерального прокурора України 
Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена 
Авакова, які саботували реформу правоохорон-
них органів  в Україні.

Наполягаємо на проведенні ефективного розслі-
дування вбивства Катерини Гандзюк та на публіч-
ному звіті про заходи, вжиті для встановлення і 
покарання замовників цього страшного злочину, 
а також на ефективному розслідуванні цього та 
сотні інших нападів на громадських активістів, які 
сталися по всій Україні з часів Євромайдану.

http://cs-coalition.org/ua/zaiavy/zayava-koalitsii-na-zakhyst-hromadianskoho-suspilstva-u-zviazku-iz-vbyvstvom-kateryny-handziuk
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ВЕРХОВНА РАДА 
СТВОРИЛА 
КОМІСІЮ ЩОДО 
НАПАДІВ НА АК-
ТИВІСТІВ
6 листопада у Верховній Раді була створена 
тимчасова слідча комісія (ТСК) щодо нападів на 
активістів.

Напередодні активісти вимагали включити туди 
нардепа Мустафу Найєма та викреслити соратни-
ка міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. 
У кінцевому результаті депутати таки приєднали 
Найєма до комісії, але й Геращенка теж залишили.

Комісія складається з 18 народних депутатів: 
п’ятеро членів фракції БПП, троє – "Народного 
фронту", двоє членів "Опозиційного блоку", двоє 
позафракційних депутатів та по одному члену 
"Батьківщини", "Самопомочі", "Відродження", 
"Волі народу". Очолюватиме її позафракційний 
обранець Борислав Береза.  

ТСК ніяк не зможе впливати на перебіг слідства, 
бо вся інформація засекречена. Більше того, Гене-
ральний прокурор України Юрій Луценко пообі-
цяв, що за жодних обставин не надасть депутатам 
доступ до розслідування через загрозу "зливів".

Під час свого виступу у Раді, Луценко звинуватив 
депутатів і громадськість у зливі однієї з секрет-
них версій слідства та оголосив про свою відстав-
ку. Втім, проголосувало за неї лише 38 депутатів.

Адвокатка Катерини Гандзюк Євгенія Закревська 
заявила, що не надаватиме зі свого боку жодної 
інформації членам ТСК, через включення до 
складу комісії Антона Геращенка, який, на її дум-
ку, може використовувати інформацію "у своїх 
цілях". Вона письмово звернулася до керівництва 
ТСК з вимогою виключити Геращенка.

Критикували постанову і координатори руху "Хто 
замовив вбивство Катерини Гандзюк?". Невдово-
лення викликало формулювання завдання роботи 
комісії. Адже спочатку йшлося про “проведення 

перевірки фактів бездіяльності та порушень пра-
воохоронних органів України під час проведення 
розслідування справ 55 нападів на громадських 
діячів”. А в ухваленій постанові вже прибрані сло-
ва про бездіяльність та порушення. 

Джерело – Українська правда та ЦІПЛ

ВІДСТАВКА 
ЛУЦЕНКА: 
РЕАКЦІЯ ЧЛЕНІВ
КОАЛІЦІЇ

Головний експерт антикорупційної групи «Ре-
анімаційний пакет реформ» Олександр Лємєнов 
вважає, що громадський сектор розуміє контекст 
заяви Луценка, але йому категорично не вірить.

«Ця заява – спроба уникнути політичної відповід-
ності з боку Юрія Луценка. Важливо розуміти, що 
вони зараз всі дружно вляпались в цю історію і 
жоден (Порошенко, Луценко, Аваков) не зможе 
повністю сухим вийти з води», – сказав Лємєнов.

Керівниця Центру інформації про права людини 
Тетяна Печончик назвала заяву Луценка «цирком 
та профанацією».

«Це була емоційна реакція, цирк, профанація. 
Зрозуміло, що ніхто не збирається йти у відставку 
і зрозуміло, що чинна влада і президент за те, щоб 
всі ці ситуації були законсервовані, щоб відбува-
лася стагнація, імітація боротьби з корупцією і ми 
це сьогодні бачимо у Верховній Раді», – розповіла 
Печончик.

Джерело – Радіо Свобода

https://www.pravda.com.ua/articles/2018/11/6/7197430/ 
https://www.radiosvoboda.org/a/29585787.html


7

ТСК МАЄ ВИВЧИТИ 
ПРИЧИНИ 
САБОТАЖУ 
РОЗСЛІДУВАННЯ 
НАПАДІВ НА 
АКТИВІСТІВ 
Правозахисники закликали спеціально створену 
тимчасову слідчу комісію ВР вивчити причини 
системного саботажу розслідувань нападів на гро-
мадських активістів зі "списку Катерини Гандзюк".

20 листопада під час брифінгу у Верховній Раді 
голова Центру інформації про права людини 
Тетяна Печончик нагадала, що Катерина Гандзюк 
вимагала розслідувати не лише напад на неї, але й 
на всіх активістів.

Вона назвала кількох активістів, які їй розповіли 
свої версії нерозкритих злочинів.

Так, екоактивіст із Донеччини Віктор Дібров 
вважає, що правоохоронці пов’язані з людьми, які 
незаконно вирубують ліс, з якими, у свою чергу, 
він бореться.

Активіст із Чернівців Валерій Аіріній розповів, 
що не поліція, а його соратники знайшли напад-
ників, але справу загальмували, бо "замовником 
нападу був заступник начальника обласної проку-
ратури".

Хмельницький активіст Артур Сторожук пов’язує 
нерозкритий злочин з тим, що, за його версією, 
напад замовило близьке оточення міського голо-
ви.

"Правоохоронні органи системно саботують роз-
слідування, оскільки не відбулася реформа право-
охоронної системи, або тому, що правоохоронці 
пов’язані з тими, хто вчиняє напади на громадсь-
ких активістів. Тому ми закликаємо ТСК, щоб вони 
вивчили проблему системного саботажу розслі-
дування цих нападів", – додала Печончик.

Виконавчий директор Української Гельсінської 
спілки з прав людини Олександр Павліченко зая-
вив, що велика кількість активістів, які звертають-
ся по правову допомогу до УГСПЛ після фізичних 
нападів чи тиску, є індикатором незахищеності 
громадянського суспільства в Україні.

"Один з останніх прикладів – це спроба провести 
марш за права трансгендерних людей, і цей марш 
був зірваний у цинічний і брутальний спосіб. Це 
отримало негативну оцінку і серед наших націо-
нальних правозахисних організацій, і серед наших 
міжнародних партнерів, зокрема й осуд з боку 
посла Канади", – заявив Павліченко.

За його словами, сьогодні незахищеним є будь-х-
то, хто виступає на захист найбільш вразливих 
груп. Тому "найбільш важливим є обрання ме-
ханізму на держаному рівні, передовсім право-
охоронними органами" щодо захисту права на 
мирне зібрання, свободу вираження поглядів та 
на невтручання в приватне життя.

Таким "державним механізмом" він назвав і ство-
рену парламентську ТСК щодо нападів на ак-
тивістів, яка, на переконання Павліченка, має вив-
чити не лише розслідування вбивства Катерини 
Гандзюк та ще кількох обраних справ, "а й справи 
нападів на всіх громадських активістів".

Джерело – ЦІПЛ
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АКТИВІСТАМ 
РОЗПОВІЛИ, ЯК 
ДБАТИ ПРО СВОЮ 
БЕЗПЕКУ
29 листопада члени Коаліції на захист громадян-
ського суспільства провели лекцію "Як громадсь-
ким активістам дбати про свою безпеку". 

Під час заходу виступили виконавчий директор 
Української Гельсінської спілки з прав люди-
ни Олександр Павліченко, дослідниця Центру 
інформації про права людини Євгенія Андреюк, 
експерт Лабораторії цифрової безпеки Вадим 
Гудима. 

Подія організована Центром інформації про пра-
ва людини в межах VІI Форуму організаційного 
розвитку громадянського суспільства.

Під час заходу експерти розказали про те, які 
види тиску на активістів використовують в 
Україні, як убезпечити себе та що робити, якщо 
через свою громадську діяльність активіст чи ак-
тивістка стали жертвою нападу, проти нього чи неї 
сфабрикована кримінальна справа чи розгорнута 
дискредитаційна кампанія.

Розповіли також і про поточну ситуацію із загро-
зами діяльності громадських активістів в Україні.   

На території Форуму працював консультацій-
ний майданчик. Адвокат та керівник громадської 
приймальні УГСПЛ Олег Левицький спільно з 
Євгенією Андреюк консультували представників 
громадських організацій щодо безпеки та збира-
ли інформацію стосовно тиску/нападів на них.
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