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 Вступне слово
Наша країна зазнає еволюційного реформування ба
гатьох сфер суспільного життя. Політики обіцяють
величезні перетворення. Проте, як реформи будуть
реалізовуватись на практиці, ми можемо перевірити
лише шляхом моніторингу їх реалізації з боку громад
ського сектору.
За останні три роки, з початку Революції Гідності, ми бачимо зростання громад
ської свідомості, відчуваємо підйом громадського руху. Щоправда, через аморф
ність політичних структур, постає ризик не доведення реформ до фіналу. Харків
ська область не є виключенням. Через відсутність узгоджених стратегій розвитку
і реформування, через знаходження області фактично на прифронтовій території,
місцева влада не поспішає втілювати розроблені реформи. Без тиску громадсько
го сектора ми ризикуємо залишитись осторонь від наданих можливостей змінити
регіон, а відповідно і привести країну до європейських стандартів.
Особливо важливими на шляху перетворень є реформа прокуратури та судова
реформа. Саме вимірювання результатів реформ дасть можливість зрозуміти,
наскільки якісними є впроваджені зміни. Центральним органом, який відповідає
за процес реформування, є Національна рада реформ. Саме члени цієї структу
ри працюють над відповідністю українських реформ до пунктів Стратегії сталого
розвитку «Україна 2020», Угоди про асоціацію Україна — ЄС та Угоди з МВФ. Окрім
того, моніторингом проблем і процесів займаються держслужбовці, що працю
ють у міністерствах.
Однак власну систему моніторингу успішності реформ на місцях мають розробля
ти та реалізовувати представники громадянського суспільства — ми ж спромоглися на рівні Харківської області провести моніторинг реформи органів
прокуратури та судової системи.


В рамках реалізації даного проекту ми ставили перед собою мету — більш повно
відобразити прогрес реформ на рівні Харківщини, провести моніторинг виконання
реформ органів прокуратури та судової системи на території Харківської області,
виробити рекомендації та направити їх компетентним органам.
Ми мали виміряти громадську думку за загальними питаннями довіри до втілюваних реформ, поінформованості та помітності прогресу реформ, а також віднайти нові інноваційні рішення для впровадження реформ на місцях.
Найголовніші цілі проекту, що були досягнуті нашою командою:
• оцінити перебіг реформ (на нашу думку, стратегічно важливих і першочергових);
• вчасно виявити і висвітлити перешкоди на шляху реалізації реформ;
• мобілізувати суспільну увагу та громадський тиск навколо потреби доведення реформ до кінця;
• віднайти нові інноваційні рішення для впровадження реформ на місцях.



 Моніторинг реформи та якості роботи
органів прокуратури та судової системи
на території Харківської області
І Етап. Формування експертної робочої групи моніторингу

З березня по серпень 2017 року Чугуївська міськрайонна громадська організа
ція «Чугуївська правозахисна група» разом з Центром політико-правових реформ
реалізовувала проект «Посилення спроможності організацій громадянського
суспільства у регіонах України впливати на органи державної влади та місцевого
самоврядування з метою прискорення реформ», який фінансується Програмою
МАТРА Посольства Королівства Нідерландів в Україні.
На початку проекту була проведена широка інформаційна кампанія щодо ви
світлення реформи прокуратури та суду на території Харківської області.
Так, 23 березня 2017 року було проведено прес-конференцію (інформація за по
силаннями:
https://nakipelo.ua/pod-nadzorom-aktivisty-nagryanut-s-proverkami-v-sudy/,
http://www.anticormereja.info/2017/03/24/под-надзором-активисты-нагрянут-с-про/,
https://www.facebook.com/nakipelovo/videos/587965734727533/).


Перед командою проекту стояло декілька завдань. Зокрема, дослідження ета
пів та завдань, де є потреба залучити до реформ суду та прокуратури громад
ськість.
Такий контроль повинен мотивувати співробітників правоохоронних органів
та суддів дотримуватися процесу та закону в залі суду.
Перш ніж приступити до моніторингу, юристи Чугуївської правозахисної групи по
чали з навчання активістів, які хочуть приєднатися до ініціативи.
Так, на базі Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра
вової допомоги 11 квітня 2017 року було проведено тренінг для моніторів, які
в подальшому в рамках проекту брали участь у 50 судових засіданнях у віддале
них куточках Харківської області — для визначення прав, які найчастіше пору
шуються під час судових процесів, з’ясування питання відкритості роботи суду,
приміром, застосування засобів відеозйомки судових засідань, дотримання суд
дівської етики, поведінки прокурорів.
Протягом тренінгу-навчання моніторам було наглядно роз’яснено як проводити
моніторинг судового засідання, також активістів познайомили з основами зако
нодавства. Щоб стати одним зі спостерігачів у проекті, необхідно було заповнити
анкету, яка є на офіційних сторінках Чугуївської правозахисної групи в соціальних
мережах, або зв’язатися з представниками ЧПГ.
Також. 26 травня було проведено 2 тренінги з питань відеофіксації судових засі
дань, дотримання суддівської етики суддями, поведінки та прав прокурорів, мож
ливості ініціювання притягнення до відповідальності суддів та прокурорів (інфор
мація за посиланням:
http://www.anticormereja.info/2017/05/28/щоб-суддю-дисциплінувати-процес-слід/).
Окремою проблемою впровадження судової реформи, яка була розглянута на
тренінгах, є забезпечення відкритості судових засідань, зокрема, щодо проведен
ня відеофіксації судових засідань.


Нагадаємо, що нещодавно за відеозйомку у Вовчанському районному суді активіст
Максим Корнієнко отримав 15 діб арешту, 9 з яких відсидів в ІТТ.

Проте сама відеофіксація судового процесу «дисциплінує» суддю чи прокурора
в судовому засіданні, а тому цьому питанню слід привертати більше уваги та поши
рювати такий досвід. В умовах загальної недовіри до суддівської гілки влади, ефек
тивним інструментом для відновлення довіри може стати більш широке залучення
громадськості до процесу моніторингу судів.
Саме тому тренери навчань звертали увагу учасників більше на правові засади ві
деозйомки судових засідань у різних процесах (цивільному, господарчому, кримі
нальному, адміністративному), поділилися практичними порадами щодо можли
вості ініціювання притягнення до відповідальності суддів і прокурорів.


Проведення таких навчальних занять у рамках проекту надало підтримку не
менш як десяти неурядовим організаціям у процесах незалежного моніторингу
реалізації реформ та якості й темпів їх впровадження на території Харківської
області, та підвищило обізнаність громадян у питаннях, пов’язаних з реалізацією
реформ для заохочення громадської дискусії і діалогу представників органів
влади та громадян.

Завдяки таким заходам на початку проекту Чугуївською правозахисною гру
пою було сформовано групу активістів для участі в якості моніторів в судових
засіданнях.
Монітори відвідували судові засідання, не попереджаючи заздалегідь про свій ві
зит. Спостерігачі сконцентрували увагу на судах у віддалених куточках області.


аме там судді і прокурори допускають численні порушення, оскільки до їх роботи
ні ЗМІ, ні громадськість не виявляли належної уваги. Спостерігачі перевірили, на
скільки вільно можна вести відеозйомку відкритих судових засідань, чи дотриму
ються служителі Феміди судової етики і як поводяться прокурори. Такі перевірки
розпочалися в квітні і тривали 2 місяці.
Для об’єктивної оцінки судових засідань експертами Чугуївської правозахисної
групи були створенні «Анкети монітора» (окремо створена анкета монітора для
відвідування судових засідань присяжних, див. Додаток 1).
На основі вищевказаних анкет спостерігачі взяли участь та промоніторили 50 су
дових засідань у віддалених куточках Харківщини. До речі, цю інформацію було
додано й до сформованих «прокурорських» та «суддівських» досьє.
Також монітори збирали необхідну інформацію з цього питання на території
Харківської області шляхом інформаційних запитів до органів влади, судової ад
міністрації, прокуратури; з соціальних мереж (щодо відеозйомок) тощо. Проте
головним засобом збору інформації стала створена на самому початку проек
ту «гаряча лінія» для отримання звернень громадян щодо проведення реформи
прокуратури та суду за номером: +38 (097) 179-38-22.



Окрім вищезазначеного, експерти та монітори проекту займалися збором інфор
мації та формування мережі контактів про громадські організації та окремих ак
тивістів, журналістів-розслідувачів.
Метою такої діяльності було залучення активістів, які могли б надати певну інфор
мацію або здійснювали б чи систематизували зібрану інформацію щодо окремих
суддів чи прокурорів Харківської області, та в подальшому надати цю інформа
цію щодо цих громадських активістів та організацій членам комісій з відбору
для використання.
Мережа контактів громадських організацій, що займаються моніторингом судової
та прокурорської реформи подана в кінці даного звіту в розділі «Додаток 2».

ІІ Етап. Участь моніторів в судових засіданнях
у віддалених куточках Харківської області

Протягом квітня-травня 2017 року монітори брали участь в судових засіданнях
у віддалених куточках Харківської області.
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Під час моніторингу судових засідань громадськими спостерігачами було відвіда
но 50 судових засідань.
В якості вільних слухачів в судових засіданнях монітори взяли участь в роз
гляді цивільних, адміністративних, кримінальних справ та справ, що стосуються
адміністративних правопорушень.
Під час участі в судових засіданнях в якості моніторів у віддалених куточках Хар
ківської області було визначено основні права, які найчастіше порушуються під час
судових процесів, з’ясовано питання відкритості роботи суду, зокрема, застосуван
ня засобів відеозйомки судових засідань, дотримання суддівської етики, поведінки
прокурорів, роботи присяжних.
Узагальнюючи оцінку роботи судової системи шляхом моніторингу судових про
цесів за зібраними анкетами, слід виокремити найчастіші порушення, що були
зафіксовані:
1. Жодне з судових засідань не було розпочато вчасно, зокрема, термін затрим
ки початку судових засідань іноді доходив від 20 хвилин до 3 годин. Досить час
то судді невчасно з’являлись на роботу, внаслідок чого судові засідання відбу
вались із запізненням.
2. Безпідставне відкладення слухання справ. 68% призначених до розгляду су
дових засідань були відкладені на інші дати без поважних причин за ініціативою
суддів.
3. Відкладення справ на іншу дату здійснювалось у кабінеті судді, а не в залі судо
вого засідання під технічний запис.
4. Відсутність судового розпорядника. Мало не в усіх судових засіданнях окрім
суддів були тільки секретарі судового засідання. Судові розпорядники відсутні
(майже в усіх судах).
5. Прокурори не були одягнуті у формений одяг.
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6. Підготовленість та обізнаність по справі прокурора викликала сумніви.
В 14% справ склалось враження, що прокурори майже не знайомі зі справами, за
якими здійснюють обвинувачення, прослідковувалась дуже пасивна участь проку
рора під час розгляду справи.
7. В 32% кримінальних справ відкладення розгляду справ відбулось через неза
безпечення прокурором явки свідків.
Моніторами було зафіксовано й інші суттєві недоліки. Так, наприклад, окрім вияв
лених вище порушень, монітори виявили й таке:

В двох судових засіданнях сторони заперечували проти присутності моніторів.
А в Куп’янському міськрайонному суді сторони проти ведення відеозйомки за
перечувала адвокатеса обвинувачених, мотивуючи тим, що це є «контролем її
діяльності» і «порушенням адвокатської таємниці». Суддя цілком справедливо
зазначила, що судове засідання відкрите, зйомка в відкритому судовому засі
данні не суперечить закону.
Також були неодноразово зафіксовані факти участі на судовому засіданні проку
рорів без матеріалів кримінальних проваджень.
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При цьому хотілося б зазначити наявність у Куп’янському міськрайонному суді
судових розпорядників. Вони (як правило) знаходяться в залі та «адмініструють»
процес забезпечення судового провадження. Це дозволяє не відволікатися від від
правлення судочинства суддю та секретаря судових засідань.
У той же час, у цьому суді було помічено наступне: після того, як суддя заходить
в зал судового засідання на двері (зі сторони коридору) вішають табличку:
«УВАГА! Вхід заборонено».

Дана табличка не передбачена процесуальним законом та взагалі суперечить
принципам судочинства.
Були також зафіксовані факти, коли зверхньо ставляться до обвинувачених, потер
пілого та його представника. Так суддя в Куп’янському міськрайонному суді Хар
ківської області дозволяв собі підвищувати голос на вказаних осіб.
При цьому суд не достатньо ефективно реагував на поведінку захисника (крики
в судовому засіданні під час виступу та допиту обвинувачених та в бік сторони
потерпілого).
13

ІІІ Етап. Складання та систематизація «суддівських»
та «прокурорських» досьє

З травня 2017 року експертами Чугуївської правозахисної групи за допомогою
громадськості були сформовані «суддівські» досьє. Аналогічним чином були під
готовлені досьє на працівників органів прокуратури та поліції, що допоможе про
вести перевірку доброчесності прокурорів регіональних і місцевих прокуратур
Харківщини, а, відповідно, й притягувати прокурорів до відповідальності.
Вказані досьє були підготовлені за результатами роботи з Єдиним державним
реєстром судових рішень, відкритими реєстрами та іншими даними, інформацією
громадських організацій та окремих активістів.
Однією з найбільш резонансних судових справ, на наш погляд, була наступна:
Постановою судді Харківського окружного адміністративного суду Зінченко Андрія Вікторовича від 26 листопада 2013 року за результатами розгляду справи за позовом Харківської міської ради до ініціативної групи громадян
в особі відповідального Кривошеєва В. С. обмежено право на мирні зібрання
(«на збори») шляхом заборони ініціативній групі громадян в особі відповідального Кривошеєва В. С. проводити з 27 листопада 2013 року безстрокову акцію
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«За Євроінтеграцію» на вулицях міста Харкова та його перехрестях із використанням звукопідсилювальної апаратури та встановленням наметів.
(Джерело: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35494694)

Свою постанову суддя Зінченко А. В. мотивував тим, що:
1) «…розпорядженням Харківського міського голови від 22 листопада 2013 року
№ 76/1 «Про призупинення масових заходів у місті Харкові» з 22 листопада
2013 року призупинено проведення на території міста Харкова масових заходів до окремого розпорядження»;
2) «…про проведення масового заходу відповідач повідомив позивача лише
26 листопада 2013 року, тобто у день проведення запланованого масового
заходу»;
3) «…встановлення наметів при проведенні масового заходу суперечить Правилам благоустрою території міста Харкова, …відповідно до яких встановлено, що у межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг забороняється
встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку».
Експертами Чугуївської правозахисної групи було встановлено, що суддею Зінчен
ком А. В. під час розгляду справи № 820/11706/13-а допущено низку істотних пору
шень норм процесуального права.
Так, під виглядом вирішення спору судом фактично встановлено заборону загального характеру, яка поширювалася на невизначене коло осіб, значну територію
і мала діяти протягом необмеженого часу.
Мотиви, з яких судом було застосовано обмеження права на мирні зібрання, не
відповідають статті 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво
бод, статті 39 Конституції України, статті 182 Кодексу адміністративного судочин
ства України (далі — КАС України). Обставини справи вказують на упередженість
судді Зінченка А. В. при вирішенні справи і на те, що суддею винесено рішення,
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яким свідомо порушено приписи статті 11 Конвенції про захист прав людини і ос
новоположних свобод, встановлено непропорційне обмеження мирних зібрань,
що не було необхідним у демократичному суспільстві.
Як вбачається зі змісту постанови від 26 листопада 2013 року, місцями, забороне
ними для проведення зборів, є «вулиці та перехрестя міста Харкова». Тобто фак
тично заборона на проведення зборів поширюється не на конкретно визначене
місце, а на всю територію міста Харкова.
Окрім того, суддя Зінченко А. В. у постанові від 26 листопада 2013 року не визначив
дату припинення заборони проведення мирних зібрань, вказавши лише, що така
заборона починає діяти з 27 листопада 2013 року. Таке формулювання дає підстави
для висновку, що зазначена заборона є безстроковою.
У сукупності з відсутністю належної ідентифікації відповідача («ініціативна група громадян») рішення суду могло бути використане для примусового припинення
будь-яких мирних зібрань в місті Харкові протягом невизначеного часу.
Своїми діями суддя Зінченко А. В. грубо порушив положення процесуального за
кону, що встановлюють компетенцію адміністративного суду, зокрема статті 162
«Повноваження суду при вирішенні справи» КАС України.
Характер дій судді Зінченка А. В. свідчить не лише про їх незаконність, а і про умис
ність допущеного порушення, явну упередженість судді при розгляді зазначеної
справи.
Дії судді Зінченка А. В. під час розгляду справи та прийняття в ній постанови Хар
ківського окружного адміністративного суду від 26 листопада 2013 року також
охоплюються одним із видів діянь, віднесених законом до порушення присяги суд
ді (частина друга статті 32 Закону України «Про Вищу раду юстиції» у відповідній
редакції), а саме вчиненням дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності
та непідкупності судових органів.
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Вказане рішення набуло значного негативного суспільного резонансу, що призве
ло до включення судді до люстраційного списку, складеного громадським рухом
Литви «За демократію. Україна» й громадським об’єднанням Незалежна Республіка
Uћupis (Ужупіс).
Проаналізувавши інформацію про Полях Наталію Анатоліївну, яка є суддею Хар
ківського окружного адміністративного суду, Чугуївська правозахисна група ви
явила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді критеріям
доброчесності та професійної етики.

Постановою судді Харківського окружного адміністративного суду Полях Н. А. від
05 грудня 2013 року задоволено позов Чугуївської міської ради Харківської облас
ті до Чугуївської територіальної партії «ГРОМАДА» м. Чугуєва, встановлено обмеження права на мирні зібрання (пікетування, пішої ходи, демонстрацій, мітингів,
зборів) шляхом заборони Чугуївській територіальній партії «ГРОМАДА» м. Чугуєва
та іншим суб’єктам, які реалізують право на мирні зібрання, проведення заходів на
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території площі Леніна в м. Чугуєві Харківської області в період з 07.12.2013 року по
07.01.2014 року включно.
(Джерело: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35780999)

Вказане рішення набуло значного негативного суспільного резонансу, що при
звело до включення судді до списку суддів, що розглядали справи проти майдану.
(Джерело: http://prosud.info/#/profiles/polyah_nataliya_anatoliyivna)

Однак зазначені дії судді залишилися поза увагою компетентних органів держа
ви, які зобов’язані Законом України «Про відновлення довіри до судової влади
в Україні» надати їм відповідну оцінку за результатами проведення перевірки.
Як приклад невідповідності способу життя судді задекларованим доходам, можна
розглянути суддю господарського суду Харківської області Ірину Попович, яка не
вказала у декларації за 2015 рік будинок у 623 м2, в якому вона проживає з чолові
ком Євгеном Поповичем.
Цей будинок фігурує у декларації судді Попович за 2014 рік. Згідно з реєстром
майнових прав, одноосібне право власності на цей будинок з 2010 року належить
Поповичу Євгену Миколайовичу. Крім ділянки, на якій розміщено будинок, в дов
гостроковій оренді (терміном на 50 років) у чоловіка судді Попович також пере
бувають і дві сусідні ділянки розмірами 1,8 та 0,55 га. Отже, загалом у розпоряд
женні родини Попович прямо чи опосередковано знаходиться більше 3 га землі
рекреаційного призначення. Загальна ціна оренди двох ділянок землі складає
більше 185 тис. грн на рік, а це практично весь річний задекларований заробіток
родини Поповичів. Родина Ірини Попович володіє найдорожчим автопарком се
ред суддів господарського суду Харківської області — 5 елітних авто, орієнтовна
загальна вартість яких складає щонайменше 164 тис. дол.
На жаль, такі приклади непоодинокі, стиль та спосіб життя більшості суддів, пра
цівників органів прокуратури та поліції не відповідає задекларованим доходам.
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Саме тому, всі 50 сформованих досьє на суддів, працівників органів прокуратури,
Національної поліції — для організації розгляду в межах компетенції, використан
ня у подальшій роботі під час проведення кваліфікаційного оцінювання працівни
ків, аналізу та за наявності підстав вирішення питання про притягнення винних
осіб до встановленої законодавством України відповідальності — були направ
ленні до наступних установ та організацій:
• Генеральної прокуратури України;
• Національного агентства з питань запобігання корупції;
• Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
• Громадської ради доброчесності;
• Національного антикорупційного бюро України;
• Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Наявність «суддівських» та «прокурорських» досьє, що сформовані з відкритих
джерел інформації та з моніторингу, отриманого в результаті відвідування судових
засідань, надасть можливість отримати завчасно інструменти для постановки ко
місіями «незручних» запитань суддям, зокрема, щодо їхніх статків, статків родичів,
винесення завідомо незаконних рішень тощо.
Зауважимо, що 15 серпня відбулася прес-конференція, на якій представники Чу
гуївської правозахисної групи представили громадськості результати діяльності
за проектом (інформація за посиланнями:
http://informbyuro.info/novosti/1385-aktivisty-monitoryat-deyatel-nost-sudey-iprokurorov-video.html,
http://insidernews.info/sudi-i-prokurory-xarkovshhiny-byli-obmonitoreny/,
http://varta.kharkov.ua/news/city/1141552,
http://www.anticormereja.info/2017/08/16судьи-и-прокуроры-харьковщины-были-о,
https://www.youtube.com/watch?v=QGUsYpG9b5s).
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ІV Етап. Результати проведення фокус-груп
з метою виявлення основних проблем
реформи прокуратури та суду

Одночасно з проведенням попередніх етапів моніторингу Чугуївською правоза
хисною групою з метою створення дієвого інструментарію механізмів збору інфор
мації від громадян про кандидатів на посади суддів та прокурорів було розробле
но інструментарій фокус-груп з громадськими активістами, що займаються моніто
рингом корупції в судах, журналістами-розслідувачами щодо проведення реформ
судів та прокуратури, та фокус-груп з правозахисниками і адвокатами з метою ви
явлення основних проблем реформи прокуратури та суду.
Так, протягом квітня було проведено 4 фокус-групи з громадськими активістами, що займаються моніторингом корупції в судах, журналістами-розслідувачами
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щодо проведення реформ судів та прокуратури та створення або удосконалення
дієвого механізму збору вказаної інформації для «прокурорських» та «суддівсь
ких» досьє (інформація за посиланням:
http://www.anticormereja.info/2017/06/07/у-фокусі-суддівські-та-прокурорські/).
Під час проведення фокус-груп було встановлено наступні проблеми, які виника
ють при зборі інформації для «прокурорських» та «суддівських» досьє.
1. Відсутність або слабке інформаційне поширення відомостей про єдині ресурси
для обміну отриманою журналістами-розслідувачами та громадськими активіста
ми інформацією про кандидатів на посади суддів та прокурорів, що призводить до
дублювання процесів збору інформації, витрачання зайвого часу та ресурсів.
2. Відсутність у вільному доступі ідентифікаційного номеру платника податків —
кандидата на посаду судді чи прокурора, що унеможливлює або перешкоджає
пошуку об’єктивної інформації про кандидата у відповідних реєстрах нерухомого
та рухомого майна.
3. Відсутність доступу до відомостей з відділів реєстрації актів цивільного стану
про кандидатів та їхніх родичів (як правило, кандидати оформлюють свою неру
хомість на родичів, через наявність інформації про всі родинні зв’язки з відділів
реєстрації актів цивільного стану можна б було легко встановити таких родичів
та перевірити їх на предмет незаконного збагачення та несплати відповідних по
датків). Відсутність такого доступу надає можливість кандидатам приховувати свої
статки, оформлюючи на родичів. Довідатись про існування таких родичів майже
неможливо, крім соціальних мереж, аналогічним чином активісти не можуть під
твердити належними доказами родинні зв’язки осіб з кандидатами для ініціюван
ня питання порушення кримінальних проваджень за фактами несплати податків
та незаконного збагачення.
4. Єдиний реєстр судових рішень знеособлено (замість прізвища, ім’я, по-бать
кові вказується, наприклад, «Особа 1», тому неможливо встановити чи виносив
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конкретний суддя рішення, чи брав участь конкретний прокурор у справах, що
стосуються його родичів. Оскільки судове рішення досить часто може стати під
ставою для оформлення права на нерухомість, отримання грошових коштів (зба
гачення) є непоодинокі випадки збагачення за рахунок наданих повноважень
суддями та прокурорами. Знеособленість судових рішень (фіксування в Єдиному
реєстрі судових рішень «Особа…» замість прізвища, ім’я та по батькові) не дає
можливості фіксувати, коли суддя виносив явно неправосудні рішення в інтере
сах певних осіб.
5. Судове рішення, яким визнано право власності на нерухомість, є підставою на
буття права власності на окремі об’єкти нерухомості, однак лише після відповідної
реєстрації. Вказаним досить часто користуються судді та прокурори, отримують
рішення суду про визнання права власності на конкретну нерухомість, користу
ються нею, однак не реєструють у відповідному реєстрі майна, щоб жодна особа
не могла побачити в реєстрі нерухомості та поставити «незручні» питання про на
явність вказаної нерухомості та джерел її набуття.
6. Зневіра громадських активістів та осіб, від яких вони отримують інформацію
про статки суддів та прокурорів, у можливість притягнення суддів та прокурорів
до відповідальності, оскільки фактично відсутні відомості про позитивну практику
притягнення до відповідальності за незаконне збагачення суддів та прокурорів.
7. Відсутність дієвого механізму моніторингу стилю життя кандидатів, співставлен
ня з зазначеними в декларації відомостями.
8. Мають місце безпідставні відмови в наданні інформації для збору інформації
про суддів та прокурорів. Представник Уповноваженого з прав людини Верхов
ної Ради України в Харківській області з цього приводу зволікає зі складанням від
повідних протоколів про адміністративне правопорушення, внаслідок чого осо
би-правопорушники масово звільняються від відповідальності через закінчення
строку притягнення до відповідальності. Такими діями відбувається створення
умов безкарності за ненадання необхідної інформації.
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9. Відеофіксація судових засідань в окремих районах Харківської області суддя
ми не допускається. Крім того, один з активістів отримав незаконне покарання
у вигляді 15 діб адміністративного арешту за реалізацію можливості здійснювати
відеофіксацію судового засідання (покарання скасовано, однак активіст встиг від
бути більше половини покарання). За вищевказані незаконні дії суддю не притяг
нуто до відповідальності.
10. Відсутність у вільному публічному доступі «суддівських» та «прокурорських»
досьє з повною інформаційною базою даних про вказаних осіб не дає можливості
оперативно збирати інформацію.
11. Відсутність процедури перевірки наявності готівкових коштів, вказаних
у деклараціях, та джерел їх походження не дає можливості притягнути особу до
відповідальності.
12. Відсутність інформації про всі довіреності, складені кандидатом та в інтере
сах кандидата, оскільки доступ до реєстру довіреностей є обмеженим. Наявність
у вільному доступі вказаної інформації дала б можливість бачити все майно, яким
фактично користується Кандидат та поставити йому незручні питання.
13. Недосконала процедура перевірки та відсутність єдиної інформаційної бази
у вільному доступі про зайняття особами посад в КПРС, інших органах СРСР.
14. Відсутність досконалої процедури перевірки наявності майна у кандидата
за кордоном, що дає можливість певним особам приховувати свої статки в ін
ших країнах.
15. Відсутність досконалої процедури перевірки наявності у кандидатів в банків
ських та фінансових установах за кордоном грошових коштів.
16. Частина відкритих державних реєстрів є платними, тому активісти для пере
вірки відомостей про кандидата витрачають власні грошові кошти.
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17. Немає механізму перевірки приховування дійсної ціни купівлі рухомого та не
рухомого майна. Так, досить часто кандидати отримували елітне майно за декіль
ка тисяч гривень, що давало можливість легко пояснити, яким чином зароблені
такі грошові кошти.
18. Немає єдиного реєстру із зазначенням суддів, щодо яких у рішеннях Євро
пейського суду з прав людини встановлено допущення суттєвого порушення
законодавства.
19. Є необхідність розглянути питання загального для всіх декларування, оскіль
ки фактично відсутність обов’язку декларування всіма родичами суддів та проку
рорів статків дозволяє оформлювати нечесно зароблене майно на родичів.
20. Відсутня процедура перевірки інформації про отримання доходів від здавання
нерухомого майна в оренду кандидатом.
21. Складна процедура підрахунку витрат на утримання майна кандидатом, щоб
доказати, що численне майно утримувати він не міг за мізерну заробітну плату,
оскільки це утримання має поглинати більшу частину доходів родини кандидата.
22. Є необхідність вводити обов’язкову відеофіксацію абсолютно всіх судових засі
дань на законодавчому рівні для встановлення порушень суддівської етики.
23. Неможливо перевірити перетин державного кордону кандидатом для подо
рожей на відпочинок. Моніторинг поїздок за кордон дає підстави вважати, що пев
ні Кандидати витрачають грошових коштів більше, ніж заробляють. Є необхідність,
щоб кандидати вказували про перетин кордону, вартість поїздок. Кандидат та чле
ни родини регулярно декілька разів на рік можуть здійснювати туристичні подо
рожі за межі України, що також потребує значних витрат.
24. Є необхідність створення інформаційної бази щодо суддів, що приймали рі
шення, передбачені статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до су
дової влади в Україні». У статті 3 Закону йдеться, зокрема, про рішення про об
меження прав громадян на проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій
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в Україні у період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Зако
ном (11.04.2014 р.).
25. Необхідно перевірити факти використання кандидатами повторного права на
приватизацію житла.
26. Громадськість не має ефективних важелів впливу на добір та оцінювання суд
дів: висновки новоствореної Громадської ради доброчесності не матимуть ви
рішального значення для кваліфікаційного оцінювання суддів за критерієм доб
рочесності, оскільки, незважаючи на висновки про невідповідність кандидатів
критеріям доброчесності та професійної етики, неправдиві відомості в декларації
доброчесності та майнових деклараціях, невідповідність стилю життя задекла
рованим доходам, сумнівні рішення кандидатів, свавільність яких констатована
в рішеннях ЄСПЛ, порушення принципу незалежності судді та інших принципів,
закріплених Кодексом суддівської етики та Бангалорськими принципами поведін
ки судді тощо, відповідно до ст. 88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
вето громадськості може бути подолане 11-ма голосами членів ВККС з 16, що до
сить часто безпідставно і робиться.
Далі, в травні 2017 року, було проведено ще 2 фокус-групи, але вже з правозахисниками та адвокатами — з метою виявлення основних проблем реформи про
куратури та суду щодо проведення реформ судів та прокуратури. Щодо реформування прокуратури за результатами аналізу даних, отриманих під час фокус-груп,
були зроблені наступні висновки.
1. Проведено реформування виключно нижчої ланки органів прокуратури — міс
цеві прокуратури. Дотепер не пройшли процес реформування регіональні та Ге
неральна прокуратури, що в свою чергу за наявності стійкої ієрархічної структури
органів прокуратури України, негативно впливає на загальний процес оновлення
органів прокуратури України.
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2. Бажання керівних кадрів центрального апарату прокуратури України зберегти
орган за сформованою за радянських часів моделлю, яка полягає у наявності чіт
кої вертикальної ієрархії, що в свою чергу призводить до посилення корупційних
ризиків та погіршення балансу органів прокуратури загалом.
3. Головним гальмом реформи прокуратури є «стара гвардія» прокурорів. Стара
система показує вміння пристосовуватися, зводячи реформи до їх імітації, і що
тільки під тиском громадськості вдається досягти хоч якихось результатів.
4. Передбачалося, що прийняття нового Закону України «Про прокуратуру»
стане початком реформи, проте українські законодавці нечітко прописали ме
ханізм його виконання і упустили безліч інших важливих деталей. Зокрема,
Венеціанська комісія вказала на встановлення невластивих прокуратурі функ
цій, недостатні гарантії незалежності прокурорів, ризики політичного тиску на
генпрокурора, можливість тиску на ЗМІ і недосконалість процедури притягнен
ня до відповідальності прокурорів.
5. Реформа прокуратури стала компромісом між політиками і прокурорами —
компромісом, де не було місця радикальних змін, яких вимагає українське сус
пільство.
6. Реформу прокуратури не можна відокремлювати від загального контексту сис
темних перетворень у суспільстві. В іншому випадку, вона нічого принципово но
вого не принесе. Наприклад, оптимізація структури і чисельності співробітників
прокуратур. Без ув’язки цього питання з реформою територіально-адміністратив
ного устрою України та децентралізацією виникнуть нові складності, які приведуть
до неефективності роботи вже нових прокуратур.
7. У числі пропозицій щодо вдосконалення та особливостей застосування ок
ремих положень закону було передбачено також суттєве скорочення кількості
прокурорських працівників. Так, за результатами реформи місцевих прокуратур,
проведеної у 2015 році, чисельність працівників органів прокуратури зменшено
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приблизно на 5000 осіб. Станом на 1 січня 2018 року кількість працівників у від
повідності до Закону України «Про прокуратуру» має становити 10 000, що у свою
чергу призведе до звільнення ще 5000 працівників. Враховуючи те, що держава
навіть не планує проводити реформу органів прокуратури до кінця, а саме ре
формувати апарати регіональних та Генеральної прокуратур, обмежившись при
цьому черговою «реформою» місцевих прокуратур, залишається суттєвим ризи
ком можливість відсутності прокурорських працівників, які будуть здійснювати
свої повноваження у конкретних місцевостях.

8. Провалу реформи органів прокуратури сприяє в тому числі й неможливість за
безпечення єдиним органом, що здійснює нагляд за дотриманням законів, дотри
мання вимог ст. 81 Закону України «Про прокуратуру» в частині рівня передбаче
ної законом заробітної плати.
9. Основним питанням, яке повинна вирішити реформа є забезпечення неза
лежності Генерального прокурора. Тільки тоді можна говорити про успішність
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реформи. Процес призначення і звільнення Генерального прокурора повинен
бути вільний від впливу політиків і перших осіб держави. Їм можна залишити
тільки церемоніальні функції;
Всі учасники фокус-груп погодилися з твердженням, що в результаті проведе
них реформ суттєво звужено повноваження прокуратури, яка з органу, що сте
жить за підтримкою законності, перетворилася на «придаток» до структур, які
відповідають за досудове слідство, що в черговий раз не сприяє довірі з боку
громадськості.
Щодо реформування судової системи фокус-групами було встановлено наступне:
1. Набір суддів до найвищого судового органу здійснюватиметься за конкур
сом. В конкурсі на посаду судді Верховного Суду зможуть брати участь як діючі
судді, так і кандидати з не менш ніж 10-річним стажем наукової роботи у сфері
права або адвокатської діяльності. Можливість призначення особи без досві
ду роботи суддею на посаду судді Верховного Суду як найвищого органу, який
повинен забезпечувати сталість та єдність судової практики, може негативно
вплинути на якість правосуддя.
2. Судді, які були призначені на 5 років за часів президентства Януковича В. Ф., для
безстрокового призначення будуть проходити не конкурс на рівні з іншими фахів
цями, який дозволить відібрати кращих, а лише кваліфікаційне оцінювання.
3. Громадськість не матиме ефективних важелів впливу на добір та оцінювання
суддів: висновки новоствореної Громадської ради доброчесності не матимуть ви
рішального значення для кваліфікаційного оцінювання суддів за критерієм доб
рочесності, вона не матиме жодного впливу на конкурси на вакантні посади в міс
цевих судах; склад кваліфікаційної комісії суддів розширюється, але не за рахунок
представників громадськості.
4. Створюється два окремих Вищих суди в Україні: з питань інтелектуальної
власності і антикорупційний. Створення першого детально розписано у законі,
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антикорупційного, на жаль, — ні. Так, законодавець фактично відкладає на не
визначений час створення Вищого антикорупційного суду; статус цього суду не
містить додаткових гарантій незалежності (особливий порядок добору, підвищені
зарплати, свій бюджет тощо).
5. Законодавець з метою реформування судової системи, виписуючи зміни до
Конституції виключно із міркувань «good governance» забуває про права людини,
у зв’язку з чим виникає обґрунтований ризик побудови диктатури, яку досить час
то цей самий «good governance» блискуче забезпечує.
6. Президент всупереч навіть конституційним змінам отримав можливість підпи
сувати посвідчення головам судів. Відтак, голів важливих судів можуть запрошува
ти до Адміністрації Президента і знайомити з «кураторами» судової системи.
7. Представники громадськості не вірять у щирі наміри політичних сил відмови
тися від впливу на судову систему, незважаючи на ліквідацію деяких юридичних
важелів впливу. Вони остерігаються ситуації, коли утворення нового Верховного
суду буде використано для просування «своїх» суддів і відсіву «чужих», а в інших
судах збережеться неформальна система впливу через голів судів.

29

 ВИЯВЛЕНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ
органів прокуратури та судової системи
на території Харківської області

1)	Кулуарний підхід по розробці законопроектів у сфері судової реформи без проведення їх широкого громадського та експертного
обговорення
Яскравим прикладом такого негативного явища можна вважати проект Закону Ук
раїни «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих
положень законодавства з питань судоустрою і статусу суддів», розробленого без
будь-якого громадського чи експертного обговорення та зареєстровано за № 4180
у Верховні Раді України групою народних обранців.
Норми такого законопроекту несуть невиправдано великі ризики як для незалеж
ності суддів, так і для повноцінного функціонування судової влади. Зокрема такі
норми, передбачають:
а) обмеження прав суддів на захист;
б) вирішення питань щодо кар’єрного просування суддів не встановлений за
коном спосіб через політичну доцільність;
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в) механізми для швидкої ліквідації судів та звільнення усіх суддів такого суду,
працівників апаратів суддів;
г) обмеження повноважень суддівського самоврядування;
д) звільнення суддів, що призначені на посаду в межах п’ятирічного строку.
Набувши членства в Раді Європи, Україна взяла на себе низку зобов’язань
у сфері реформування чинного законодавства на основі європейських
норм та стандартів, в той час як зміст таких законопроектів фактичне свід
чить про зворотне.
2)	Незадовільний рівень кадрового забезпечення суддівського корпусу
та жорсткий політичний тиск на судову гілку влади
Відзначалось, що в окремих випадках громадяни певних територій України, що
підконтрольні владі, вже фактично втратили можливість отримати судовий захист
через припинення роботи судів (Магдалинівський район Дніпропетровської об
ласті та ін.). В інших випадках доступ до національних суддів і право на своєчасний
та справедливий розгляд їх справ є суттєво ускладненим, через відсутність до
статньої кількості працюючих суддів у судах. Тобто на території окремих районів
областей вже фактично зупинена дія статті 55 Конституції України та порушуються
вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, які
гарантують право на судовий захист. Найближчим часом буде зупинено роботу
ще 10-ти судів, де працює лише один суддя. Ще 117 судів, де працюють 2–3 суд
ді, — під загрозою. Такий стан речей обумовлює тривалий розгляд справ понад
будь-які розумні строки.
Ще однією новелою реформування судової гілки влади є закріплення у проекті
змін до Конституції України положення, яке практично може призвести до того,
що судді, які ще на теперішній час здійснюють повноваження у межах 5-річного
строку, можуть бути звільнені після закінчення цього строку. Не призначення суд
дів безстроково, запровадження таких загрозливих ініціатив відбувається на фоні
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публічного декларування окремими представниками законодавчої та виконавчої
гілок влади необхідності звільнення усіх суддів, тавруючи усіх як корупціонерів.
3)	Незадовільний рівень фінансового забезпечення діяльності судової
гілки влади
Апріорі, важливою гарантією незалежності судді є належна оплата його праці.
Пункт 6.1 Європейської хартії про закон «Про статус суддів» від 10 липня 1998 року
передбачає, що рівень винагороди суддів за виконання ними своїх професійних
обов’язків має бути таким, щоб захистити їх від тиску при прийнятті ними рішень
і таким чином вплинути на їхню незалежність та неупередженість. Слід нагадати,
що у Резолюції 1755 ПАРЄ констатує, що реформа судової влади та системи пра
восуддя є вкрай важливою для консолідації верховенства права в країні і основ
не завдання України з цього питання — це усунення всіх форм корупції в судовій
владі при забезпеченні незалежності судів. Крім того, наголошується на обов’язку
органів влади забезпечити належне фінансування судової системи з державного
бюджету, оскільки поточна ситуація, на думку ПАРЄ, свідчить про хронічне недо
фінансування органів судової влади, що збільшує можливості для корупції та під
риває верховенство права.
Сьогодні розміри суддівської винагороди є вкрай низькими, та в окремих випад
ках залежать від рішень органів виконавчої влади, оскільки зумовлювалися по
точним рівнем фінансування судових органів. Разом з цим, 86% опитаних в межах
проведення регіонального моніторингу респондентів вважають, що такий засіб як
збільшення суддівської винагороди разом із дієвою реалізацією принципу невід
воротного покарання за вчинення корупційного правопорушення є ефективним
чинником подолання корупцію в судовій системі.
4)	Тотальне невиконання судових рішень
Як відомо, Україна лишається є одною із лідерів по кількості справ, які розгля
дає ЄСПЛ за кількістю позовів, які перебувають на розгляді такого суду. З майже
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65 тисяч справ 21,4% — подані проти України, 71% від загальної кількості справ
проти України пов’язані саме із невиконанням рішенням національних судів на
території України, у тому числі, самою державою. Таким чином, тотальне невико
нання судових рішень на території України одним із базисних чинників, що обумо
влюють виникнення недовіри до органів судової влади. Адже звертаючись до су
ду, громадянин повинен бути впевнений, що отримає належний захист у випадку
порушення його права не тільки через проголошення тексту судового рішення,
а й через його повне фактичне виконання, у тому числі за допомогою державно
го примусу.
5)	Незадовільний стан інформування суспільства про позитивну діяльність органів судової влади, суддівського самоврядування та органів,
що здійснюють дисциплінарні провадження відносно суддів
Шляхом опрацювання анкетної інформації встановлено, що переважна більшість
респондентів позитивно оцінює діяльність окремо РСУ, ВККС та ВРЮ. Хоча в окре
мих поодиноких випадках відзначаються незадовільні оцінювання функціонування
таких установ, з одночасним їх ототожненням із органами виключного покарання
суддів. Також звернуто увагу на недосконале поширення органами судової влади
інформації по резонансних справах із одночасним поданням ЗМІ такої інформа
ції виключно у негативних відтінках. У більшості випадках у ЗМІ не забезпечується
баланс думок та точок зору в ефірі (присутність у програмі кількох сторін обгово
рюваної ситуації, відображення позиції кожної сторони, аргументованість кожної
позиції) тощо.
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 РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо подальшого
інституційного розвитку
суддівського самоврядування в Україні

Верховній Раді Україні:
• в процесі розбудови законодавчих засад реформування розвитку судової
системи, неухильно дотримуватися принципу імплементації в національ
не законодавство положень Основних принципів незалежності судових
органів, схваленими резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї
від 29 листопада та 13 грудня 1985 року, Європейської хартії про статус
суддів, інших ратифікованих Україною міжнародних договорів та відповід
них рекомендацій Венеціанської комісії;
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• уникати політизації питання судової реформи в цілому та обрання суддів
безстроково. Відповідно до європейських стандартів незалежності судо
вої влади та суддів призначення суддів на посади органами законодавчої
або виконавчої влади має зводитися лише до виконання церемоніаль
ної функції надання офіційності (легальності) кадрових рішень відповід
них органів у системі судової влади (Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України та Вищої ради юстиції). Бездіяльність Верховної Ради України
у вигляді не обрання суддів безстроково має наслідком звуження обсягу
конституційних прав громадян України, зокрема у неможливості реалі
зації права на доступ до правосуддя і, як наслідок, неможливості захис
ту своїх прав у суді. Крім того, не обрання суддів безстроково зумовлює
необґрунтовані витрати Державного бюджету, сума яких щомісячно ся
гає майже 14 мільйонів гривень, оскільки понад 1000 суддів, які не мають
повноважень через бездіяльність Верховної Ради України частково отри
мують заробітну плату. Спекуляції збоку окремих політиків, в тому числі
й народних депутатів, щодо судової влади та суддів є неприпустимими;
• уникати узагальнених голослівних висловлювань щодо корумпованості
судової системи та суддів, необхідності повного оновлення судового кор
пусу шляхом звільнення всіх суддів з посад та призначення нових. Такі
заклики є безвідповідальними та популістськими, і спрямовані на штуч
не формування негативного ставлення до судової систему у суспільстві
з метою відволікання від реальних проблем в економічному, політичному,
правовому та оборонному секторах України;
• для забезпечення ефективного функціонування судової системи України
під час перехідного періоду після прийняття змін до Конституції України
(щодо правосуддя), а також для забезпечення належного виконання ін
шими органами державної влади своїх державних функцій, в тому числі
й правоохоронних, необхідно ухвалити спеціальний закон, яким визначи
ти порядок призначення (перепризначення) безстроково суддів, призна
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чених вперше на п’ять років. Цей закон має бути ухвалений і набрати чин
ності одночасно зі змінами до Конституції України (щодо правосуддя).
Президенту України:
• як гаранту додержання Конституції України, з метою недопущення подаль
шого порушення прав і свобод людини і громадянина в частині доступу до
суду, закликати Верховну Раду України невідкладно розглянути питання
обрання суддів безстроково;
• гарантувати збалансоване правове, фінансове та кадрове забезпечення
функціонування судової гілки влади;
• закликати Прем’єр-міністра України, народних депутатів України, пред
ставників органів державної влади, громадських організації та громадян
припинити будь-які прояви неповаги до суду та суддів, утриматися від об
разливих висловлювань на адресу суддів та судової влади, утриматися від
безпідставної критики прийнятих судових рішень тощо.
Раді суддів України, Вищій кваліфікаційної комісії судів України:
• продовжувати налагодження та розвитку активної комунікації із суспіль
ством та представниками судової системи з метою об’єктивного від
ображення процесів та явищ, що притаманні функціонуванню судової
системи;
• звернутися до Президента України, як до гаранта додержання Конститу
ції України, прав і свобод людини і громадянина, з вимогою висловити
офіційну позицію з приводу бездіяльності Верховної Ради України щодо
не обрання суддів безстроково та закликати парламентарів невідкладно
виконати їх конституційний обов’язок з обрання суддів безстроково;
• звернутися до Президента України, голови Верховної ради України,
прем’єр-міністра України вимогами утриматися від політизації теми судо
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вої реформи та судової системи України, поважати незалежність судової
влади, як самостійної і незалежної гілки влади, утриматися від знеособле
них та узагальнених висловів щодо корумпованості суддів, незаконності
прийнятих рішень тощо;
• забезпечити належну підтримку процесу доопрацювання та внесення
змін і доповнень до відповідних галузевих законодавчих актів щодо ре
формування судової системи України, у тому числі проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окре
мих положень законодавства з питань судоустрою і статусу суддів»;
• обговорити та дати свої висновки відносно проекту Закону України
«Про порядок призначення суддів на посади безстроково», розроблений
за сприяння та ініціативою АРССУ активними представниками суддів
ської спільноти, науковцями у галузі права України.
Міністру юстиції України:
• звернути увагу на вкрай незадовільний стан виконання судових рішень
в України, наслідком чого є формування недовіри як до судової системи
в цілому, так і до органів державної виконавчої служби України;
• вжити дієвих та невідкладних заходів щодо забезпечення конституційно
го принципу обов’язковості судових рішень на території України у спосіб
їх повного і фактичного виконання органами ДВС.
(Підготовлено на основі висновків та рекомендацій регіональних судових
форумів України).
Після закінчення грантового проекту ми продовжимо проведення по
стійного моніторингу задля стимулювання політиків та урядовців в доведені реформ до кінця, мобілізації громадян в разі саботажу чи зупинки
процесу реформи.
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ДОДАТОК 1
Анкета монітора
1

ȺɇɄȿɌȺ ɆɈɇȱɌɈɊɂɇȽɍ ɋɍȾɈȼɈȽɈ ɁȺɋȱȾȺɇɇə
1. ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɞɭ
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Ⱦɚɬɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ
_________________
3. Ⱥɧɨɧɫɨɜɚɧɢɣ ɱɚɫ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɭɯɚɧɧɹ

__:__
Ɏɚɤɬɢɱɧɢɣ ɱɚɫ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɥɭɯɚɧɧɹ

__:__ - __:__
4. ɋɤɥɚɞ ɫɭɞɭ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɫɩɪɚɜɭ
ɝɨɥɨɜɭɸɱɢɣ ____________________________________________________________________
ɿɧɲɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɫɭɞɞɿ ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ɩɪɢɫɹɠɧɿ _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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9. ɋɬɨɪɨɧɢ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5. ȱɧɫɬɚɧɰɿɹ

10. ɑɢ ɚɧɨɧɫɨɜɚɧɨ ɫɩɪɚɜɭ ɧɚ ɞɨɲɰɿ ɨɝɨɥɨɲɟɧɶ ɫɭɞɭ?

Ƒ - ɩɟɪɲɚ

Ƒ - ɬɚɤ

Ƒ - ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɚ

Ƒ - ɧɿ

6. ȼɢɞ ɫɩɪɚɜɢ

11. ɑɢ ɚɧɨɧɫɨɜɚɧɨ ɫɩɪɚɜɭ ɧɚ ɫɚɣɬɿ «ɋɭɞɨɜɚ ɜɥɚɞɚ»

Ƒ - ɰɢɜɿɥɶɧɚ

Ƒ - ɬɚɤ

Ƒ - ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɚ

Ƒ - ɧɿ

Ƒ - ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ
Ƒ - ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ

12. Ⱦɟ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɫɭɞɨɜɟ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ?

Ƒ - ɫɩɪɚɜɚ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ

Ƒ - ɜ ɤɚɛɿɧɟɬɿ ɫɭɞɞɿ

7. ɇɨɦɟɪ ɫɩɪɚɜɢ

Ƒ - ɜ ɡɚɥɿ ɫɭɞɨɜɢɯ ɡɚɫɿɞɚɧɶ

________________________________________________________________________________
13. ɑɢ ɜɿɜɫɹ ɚɭɞɿɨ ɡɚɩɢɫ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ (ɡ ɛɨɤɭ ɫɭɞɭ)?
8. ɇɚɡɜɚ ɫɩɪɚɜɢ

Ƒ - ɬɚɤ

ɉɪɨ____________________________________________________________________________

Ƒ - ɧɿ

______________________________________________________________________________
14. ɑɢ ɛɭɜ ɧɚ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɣ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤ?
Ƒ – ɬɚɤ
Ƒ – ɧɿ
15. ɑɢ ɨɝɨɥɨɫɢɜ ɝɨɥɨɜɭɸɱɢɣ, ɹɤɚ ɫɩɪɚɜɚ ɫɥɭɯɚɽɬɶɫɹ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ - ɧɿ
16. ɑɢ ɨɝɨɥɨɫɢɜ ɝɨɥɨɜɭɸɱɢɣ ɫɤɥɚɞ ɫɭɞɭ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ - ɧɿ
17. ɑɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜ ɫɭɞɞɹ (ɫɭɞɞɿ) ɫɢɦɜɨɥɢ ɫɭɞɨɜɨʀ ɜɥɚɞɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ?
(ɜɤɚɡɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɚɧɬɿʀ ɬɚ ɧɚɝɪɭɞɧɨɝɨ ɡɧɚɤɭ)
_______________________________________________________________________________
19. ɑɢ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨ ɨɫɨɛɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɿ ɩɪɢɛɭɥɢ?
Ƒ – ɬɚɤ (ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨ ʀɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɫɨɛɭ)
Ƒ – ɧɿ
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Ƒ – ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ (ɛɟɡ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɨɫɨɛɭ)
20. ɑɢ ɪɨɡ’ɹɫɧɢɜ ɝɨɥɨɜɭɸɱɢɣ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɳɨ
ɜɨɧɢ ɦɚɥɢ ɛɭɬɢ ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɿ ɧɚ ɰɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ?
Ƒ – ɬɚɤ, ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɛɭɥɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɱɿɬɤɨ, ɹɫɧɨ ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ
Ƒ - ɧɿ
Ƒ – ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɛɭɥɢ ɨɝɨɥɨɲɟɧɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ
21. ɑɢ ɪɨɡ’ɹɫɧɢɜ ɝɨɥɨɜɭɸɱɢɣ ɩɪɚɜɨ ɡɚɹɜɢɬɢ ɜɿɞɜɿɞ ɫɤɥɚɞɭ ɫɭɞɭ?
Ƒ – ɬɚɤ, ɪɨɡ’ɹɫɧɢɜ, ɜɿɞɜɨɞɿɜ ɧɟ ɛɭɥɨ
Ƒ – ɧɿ, ɧɟ ɪɨɡ’ɹɫɧɢɜ
Ƒ – ɿɧɲɟ
22. ɑɢ ɜɠɢɜɚɜ ɫɭɞ ɡɚɯɨɞɢ ɞɨ ɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹ ɫɬɨɪɿɧ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ?
Ƒ – ɬɚɤ (ɜ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɶ)
Ƒ – ɧɿ
23. ɑɢ ɫɩɪɢɹɜ ɫɭɞ ɤɨɦɭɫɶ ɿɡ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɡɛɢɪɚɧɧɿ ɞɨɤɚɡɿɜ?
Ƒ - ɬɚɤ, ɡ ɜɥɚɫɧɨʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɫɭɞɭ; ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ _________________________
________________________________________________________________________________
Ƒ - ɬɚɤ, ɡɚ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹɦ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɩɪɨɰɟɫɭ; ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ _________________
________________________________________________________________________________
Ƒ - ɧɿ
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
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Ƒ - ɫɜɿɞɤɢ ɧɟ ɛɭɥɢ ɡɚɹɜɥɟɧɿ
26. ɍ ɪɚɡɿ ɩɪɢɛɭɬɬɹ ɫɜɿɞɤɚ (-ɿɜ) ɱɢ ɩɪɢɜɨɞɢɥɢɫɶ ɫɜɿɞɤɢ ɞɨ ɩɪɢɫɹɝɢ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ – ɧɿ

________________________________________________________________________________

27. ɑɢ ɩɨɩɟɪɟɞɠɚɜɫɹ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɣ ɩɪɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɡɚɜɿɞɨɦɨ
ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɿ ɩɨɤɡɚɧɧɹ? (ɨɤɪɿɦ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɧɟ ɞɨɫɹɝɥɢ 16-ɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ)

24. ɍ ɪɚɡɿ ɞɨɩɢɬɭ ɫɜɿɞɤɚ (-ɿɜ) ɱɢ ɛɭɥɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɨɩɢɬɭ?

Ƒ - ɬɚɤ

Ƒ – ɬɚɤ

Ƒ – ɧɿ

Ƒ – ɧɿ, ɫɜɿɞɨɤ, ɹɤɢɣ ɳɟ ɧɟ ɞɚɜ ɩɨɤɚɡɚɧɶ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɡɚɥɿ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɭɞɨɜɨɝɨ
ɪɨɡɝɥɹɞɭ
Ƒ – ɧɿ, ɞɨɩɢɬɭɽɬɶɫɹ ɫɜɿɞɨɤ, ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɞɨ ɩɪɢɫɹɝɢ

28. ɑɢ ɩɨɩɟɪɟɞɠɚɥɢɫɶ ɫɜɿɞɤɢ ɩɪɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ ɞɚɜɚɧɧɹ
ɩɨɤɚɡɚɧɶ ɬɚ ɡɚɜɿɞɨɦɨ ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɿ ɩɨɤɚɡɚɧɧɹ? (ɨɤɪɿɦ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɧɟ ɞɨɫɹɝɥɢ 16-ɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ)

Ƒ – ɧɿ, ɞɨɩɢɬɭɽɬɶɫɹ ɫɜɿɞɨɤ, ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɩɨɩɟɪɟɞɢɥɢ ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ

Ƒ - ɬɚɤ

Ƒ – ɧɿ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɨɩɢɬɭ ɫɜɿɞɤɭ ɡɚɞɚɜɚɥɢɫɹ ɧɚɜɿɞɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɭ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɹɤɢɯ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ, ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɚɛɨ ɩɿɞɤɚɡɤɚ ɞɨ ɧɟʀ.

Ƒ – ɧɿ

Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
________________________________________________________________________________

29. ɑɢ ɞɨɩɢɬɚɧɨ ɦɚɥɨɥɿɬɧɶɨɝɨ (ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɶɨɝɨ) ɫɜɿɞɤɚ (ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ) ɜ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ
ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɚ/ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ (ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ - ɥɿɤɚɪɹ)?
Ƒ - ɬɚɤ

25. ɍ ɪɚɡɿ ɩɪɢɛɭɬɬɹ ɫɜɿɞɤɚ (-ɿɜ) ɱɢ ɜɢɞɚɥɢɜ ɝɨɥɨɜɭɸɱɢɣ ɫɜɿɞɤɚ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɫɩɪɚɜɢ ɩɨ ɫɭɬɿ ɿɡ ɡɚɥɢ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ - ɧɿ

Ƒ – ɧɿ
Ƒ – ɿɧɲɟ
30. ɑɢ ɞɚɜɚɜ ɫɭɞ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɞɨɤɚɡɚɦɢ, ɿɧɲɢɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɭ ɫɩɪɚɜɿ, ɹɤɳɨ ɬɿ ɩɪɨ ɰɟ ɤɥɨɩɨɬɚɥɢ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ - ɧɿ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
31. ɑɢ ɛɭɜ ɯɬɨ-ɧɟɛɭɞɶ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɭ ɩɪɚɜɿ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɜ
ɫɭɞɨɜɢɯ ɞɟɛɚɬɚɯ?
Ƒ - ɬɚɤ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Ƒ - ɧɿ
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _______________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
32. ɑɢ ɡɚɤɿɧɱɢɜɫɹ ɪɨɡɝɥɹɞ ɭ ɰɶɨɦɭ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ?
Ƒ - ɬɚɤ, ɡɚɤɿɧɱɢɥɨɫɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ/ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɟ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ
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Ƒ - ɬɚɤ, ɡɚɤɿɧɱɢɜɫɹ ɫɭɞɨɜɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ, ɚɥɟ ɫɭɞ ɧɟ ɩɪɨɝɨɥɨɫɢɜ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɚ ɜɿɞɤɥɚɜ ɰɟ ɞɨ
________________________________________________________________________________
Ƒ - ɬɚɤ, ɡɚɤɿɧɱɢɜɫɹ ɫɭɞɨɜɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ ɿ ɫɭɞ ɩɪɨɝɨɥɨɫɢɜ ɫɭɞɨɜɟ ɪɿɲɟɧɧɹ
Ƒ - ɧɿ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɿ ɞɨ ɹɤɨʀ ɞɚɬɢ ɨɝɨɥɨɲɟɧɨ ɩɟɪɟɪɜɭ / ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜɢ
______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

33. ɑɢ ɛɭɥɢ ɹɤɿ-ɧɟɛɭɞɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɦɨɜɭ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ?
Ƒ - ɬɚɤ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Ƒ - ɧɿ
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
34. ɑɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɜɫɹ ɜɿɥɶɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɡɚɥɢ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɨɯɨɱɢɯ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ - ɧɿ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
35. ɑɢ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɭɞɿɨ-ɡɚɩɢɫ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ?

38.
əɤɚ
ɪɟɚɤɰɿɹ
ɫɬɨɪɿɧ
ɧɚ
ɜɟɞɟɧɧɹ
ɜɿɞɟɨ
ɡɣɨɦɤɢ?
(ɡɚɩɟɪɱɭɜɚɥɢ/ɧɟ
ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɥɢ/ɤɥɨɩɨɬɚɥɢ ɩɪɨ ɡɚɛɨɪɨɧɭ/ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭ)

Ƒ – ɬɚɤ, ɡɚɩɢɫ ɜɿɜɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ __________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Ƒ - ɧɿ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

39. ɑɢ ɫɤɥɚɞɚɥɨɫɹ ɭ ȼɚɫ ɜɪɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɫɭɞ ɧɟ ɩɪɢɞɿɥɹɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɭɜɚɝɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦ ɚɛɨ
ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹɦ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɫɬɨɪɿɧ ɱɢ ɬɪɟɬɿɯ ɨɫɿɛ ɭ ɫɩɪɚɜɿ ɱɢ ɜɿɞɯɢɥɹɽ ʀɯ ɛɟɡ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ?

_____________________________________________________________________________

Ƒ - ɬɚɤ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ _______________________________________________

36. ɑɢ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜɿɞɟɨ-ɡɚɩɢɫ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ?

________________________________________________________________________________

Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________

Ƒ – ɬɚɤ, ɡɚɩɢɫ ɜɿɜɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ __________________________________________________
Ƒ - ɧɿ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________

Ƒ - ɧɿ
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

40. ɑɢ ɜɿɞɨɦɨ ȼɚɦ, ɳɨ ɫɭɞɞɹ (ɫɭɞɞɿ) ɦɚɜ ɹɤɿɫɶ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ?

_____________________________________________________________________________

Ƒ - ɬɚɤ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɿ, ɹɤɳɨ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɜɤɚɠɿɬɶ ɞɠɟɪɟɥɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ________
________________________________________________________________________________

37. əɤɚ ɪɟɚɤɰɿɹ ɫɭɞɭ ɧɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɟɨ ɡɣɨɦɤɢ?

Ƒ - ɧɿ
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
41. ɑɢ ɜɿɞɨɦɿ ȼɚɦ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɿɧɲɿ ɮɚɤɬɢ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɩɪɨ ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬɶ ɫɭɞɭ?
Ƒ - ɬɚɤ, ɡɚɡɧɚɱɬɟ ɰɿ ɮɚɤɬɢ ɿ, ɹɤɳɨ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɜɤɚɠɿɬɶ ɞɠɟɪɟɥɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ___________________
________________________________________________________________________________
Ƒ - ɧɿ
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
42. ɑɢ ɞɨɩɭɫɬɢɜ ɫɭɞ, ɧɚ ȼɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɿɧɲɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ ɚɛɨ
ɩɪɚɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ?
Ƒ - ɬɚɤ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Ƒ - ɧɿ
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
________________________________________________________________________________
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43. Ɉɰɿɧɿɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ ɿ ɩɪɚɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
44. ɑɢ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɜɫɹ ɫɭɞɞɹ (ɫɭɞɞɿ) ɜɿɞ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɱɢ ɩɪɨɹɜɥɹɜ ɡɿ ɫɜɨɝɨ ɛɨɤɭ ɫɭɞɞɿ
ɧɟɭɜɚɠɧɿɫɬɶ?
Ƒ - ɬɚɤ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Ƒ - ɧɿ
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
45. ɑɢ ɞɨɩɭɫɤɚɜ ɫɭɞɞɹ (ɫɭɞɞɿ) ɝɪɭɛɿɫɬɶ, ɧɟɬɚɤɬɨɜɧɿɫɬɶ, ɡɧɟɜɚɝɭ ɞɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɭɞɨɜɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɛɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɿɧɲɭ ɧɟɝɿɞɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ?
Ƒ - ɬɚɤ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɹɤɢɯ ɞɿɹɯ ɹɤɨɝɨ ɫɭɞɞɿ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ _________________________________
________________________________________________________________________________
Ƒ - ɧɿ
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
46. ɑɢ ɞɨɩɭɫɤɚɜ ɫɭɞɞɹ (ɫɭɞɞɿ) ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɱɢ ɞɿʀ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɜɢɹɜ ɧɟɩɨɜɚɝɢ ɞɨ
ɥɸɞɢɧɢ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɪɚɫɢ, ɫɬɚɬɿ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɟɥɿɝɿʀ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ, ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɚɞ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ?
Ƒ - ɬɚɤ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɹɤɢɯ ɞɿɹɯ ɹɤɨɝɨ ɫɭɞɞɿ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ _________________________________
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48. ɑɢ ɛɭɥɨ ɡ ɛɨɤɭ ɫɭɞɭ ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɨ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɦɭ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɶɨɝɨ ɫɭɞɨɦ ɩɪɢɫɹɠɧɢɯ?
Ƒ - ɬɚɤ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Ƒ - ɧɿ
Ƒ – ɰɟ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
49. ɑɢ ɛɭɥɢ ɩɪɢɫɹɠɧɿ ɧɚ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ?
Ƒ - ɬɚɤ

________________________________________________________________________________

Ƒ - ɧɿ

Ƒ – ɧɿ

50. ɑɢ ɛɭɥɨ ɫɭɞɞɟɸ ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɩɪɢɫɹɠɧɢɦ ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɦɨɜɢ ʀɯ ɭɱɚɫɬɿ ɜ
ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɿ?

Ƒ – ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
47. ɑɢ ɦɚɥɨ ɦɿɫɰɟ ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɬɢɱɧɢɯ ɧɨɪɦ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɢɦɢ
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɭ? ɑɢ ɜɠɢɜɚɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɫɭɞɞɹ?
Ƒ - ɬɚɤ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Ƒ - ɧɿ
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Ƒ – ɬɚɤ
Ƒ - ɧɿ
Ƒ – ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɭɦɨɜɢ ɭɱɚɫɬɿ ɛɭɥɢ ɨɝɨɥɨɲɟɧɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ
51. ɑɢ ɡ’ɹɫɭɜɚɜ ɫɭɞɞɹ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɫɬɚɜ ɭ ɩɪɢɫɹɠɧɢɯ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɬɢ ʀɯ
ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɢɫɹɠɧɢɯ?
Ƒ – ɬɚɤ
Ƒ – ɧɿ
52. ɑɢ ɤɨɠɧɢɦ ɡ ɨɫɿɛ ɩɪɢɫɹɠɧɢɯ ɛɭɥɨ ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɩɪɢɫɹɝɭ?
Ƒ – ɬɚɤ
Ƒ – ɧɿ
53. ɑɢ ɡɚɹɜɥɹɜ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɢɣ ɩɪɨ ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜɢ ɫɭɞɨɦ ɩɪɢɫɹɠɧɢɯ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ - ɧɿ
54. ɑɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨ ɳɨɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜɢ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ
ɩɪɢɫɹɠɧɢɯ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ - ɧɿ
55. ɑɢ ɪɨɡ’ɹɫɧɢɜ ɝɨɥɨɜɭɸɱɢɣ ɩɪɚɜɨ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨ ɡɚɹɜɢɬɢ ɜɿɞɜɿɞ ɩɪɢɫɹɠɧɢɯ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ - ɧɿ
56. ɑɢ ɫɤɨɪɢɫɬɚɜɫɹ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɢɣ ɫɜɨʀɦ ɩɪɚɜɨɦ ɧɚ ɜɿɞɜɿɞ ɩɪɢɫɹɠɧɢɯ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ – ɧɿ
57. əɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɢɫɹɠɧɢɯ ɛɭɥɚ ɧɚ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ?
______________________________________________________________________________
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58. əɤ ɧɚ ɜɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɱɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɧɭɥɨ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜɢ ɭɱɚɫɬɶ ɩɪɢɫɹɠɧɢɯ
ɜ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ? (ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɭ ɪɚɡɿ ɭɱɚɫɬɿ ɩɪɢɫɹɠɧɢɯ)
____________________________________________________________________________
59.
ɑɢ
ɧɟ
ɩɨɦɿɬɢɥɢ
ɜɢ
ɜɩɥɢɜɭ
ɫɭɞɞɿ/ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ/ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ/ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨ

ɧɚ

ɩɪɢɫɹɠɧɢɯ

ɡ

ɛɨɤɭ

Ƒ - ɬɚɤ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Ƒ - ɧɿ
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
60. ɑɢ ɛɭɜ ɩɪɢɫɭɬɧɿɦ ɧɚ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɩɪɨɤɭɪɨɪ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ – ɧɿ
61. ɑɢ ɜɱɚɫɧɨ ɩɪɨɤɭɪɨɪ ɩɪɢɛɭɜ ɧɚ ɫɭɞɨɜɟ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ – ɧɿ
62. ɑɢ ɛɭɜ ɩɪɨɤɭɪɨɪ ɨɞɹɝɧɭɬɢɣ ɭ ɮɨɪɦɟɧɢɣ ɨɞɹɝ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ – ɧɿ
63. ɑɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜ ɩɪɨɤɭɪɨɪ ɭɱɚɫɬɶ ɫɜɿɞɤɿɜ ɜ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ? (ɹɤɳɨ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɛɭɥɨ
ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɬɚɤɢɣ ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ)?
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66. ɑɢ ɪɟɚɝɭɜɚɜ ɩɪɨɤɭɪɨɪ ɧɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɭ, ɳɨ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ ɩɪɚɜɚ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ? ɍ ɹɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ – ɧɿ
Ƒ – ɿɧɲɟ ________________________________________________________________________

Ƒ - ɬɚɤ

67. ɑɢ ɛɪɚɜ ɩɪɨɤɭɪɨɪ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɞɨɩɢɬɚɯ ɨɫɿɛ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɫɥɿɞɫɬɜɚ?

Ƒ – ɧɿ

Ƒ - ɬɚɤ

Ƒ – ɿɧɲɟ ________________________________________________________________________

Ƒ – ɧɿ

64. ɑɢ ɧɟ ɩɨɦɿɬɢɥɢ ȼɢ ɡ ɛɨɤɭ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ? (ɱɢ ɜɢɫɬɭɩɚɜ
ɩɪɨɤɭɪɨɪ ɫɩɨɤɿɣɧɨ, ɱɢ ɧɟ ɛɭɜ ɨɡɥɨɛɥɟɧɢɦ ɧɚ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨ, ɱɢ ɛɭɜ ɨɛɚɱɧɢɦ ɜ
ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɿ)?

Ƒ – ɿɧɲɟ ________________________________________________________________________

Ƒ
–
ɬɚɤ,
ɣɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ
ɜ
ɞɟɹɤɿɣ
ɦɿɪɿ
ɛɭɥɚ
ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨɸ
___________________________________________________________________(ɩɨɹɫɧɿɬɶ)
Ƒ – ɧɿ, ɧɟ ɩɨɦɿɬɢɜ
Ƒ – ɿɧɲɟ ________________________________________________________________________
65. ɑɢ ɪɨɡ’ɹɫɧɢɜ ɝɨɥɨɜɭɸɱɢɣ ɩɪɚɜɨ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨ ɡɚɹɜɢɬɢ ɜɿɞɜɿɞ ɩɪɨɤɭɪɨɪɭ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ – ɧɿ
Ƒ – ɿɧɲɟ ________________________________________________________________________

68. ɑɢ ɧɟ ɫɜɿɞɱɢɥɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ ɜ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɩɪɨ ɧɟɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿɫɬɶ
ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ – ɧɿ
Ƒ – ɿɧɲɟ ________________________________________________________________________
69. ɑɢ ɧɟ ɱɢɧɢɜ ɩɪɨɤɭɪɨɪ/ɫɭɞ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɜ ɭɤɥɚɞɟɧɧɿ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ ɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹ? (ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ
ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ)
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ – ɧɿ
Ƒ – ɿɧɲɟ ________________________________________________________________________
70. ɑɢ ɪɨɡ*ɹɫɧɸɜɚɥɢɫɶ ɫɭɞɨɦ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ ɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹ/ɩɪɨ
ɜɢɧɭɜɚɬɿɫɬɶ ʀʀ ɫɬɨɪɨɧɚɦ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ – ɧɿ
Ƒ – ɿɧɲɟ ________________________________________________________________________
71. ɑɢ ɛɭɥɢ ɧɟɹɜɤɢ ɭ ɫɭɞɨɜɿ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ ɛɟɡ ɩɨɜɚɠɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ – ɧɿ
72. ɑɢ ɪɟɚɝɭɜɚɜ ɩɪɨɤɭɪɨɪ ɧɚ ɧɟɹɜɤɢ ɜ ɫɭɞɨɜɿ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ?
əɤ ɫɚɦɟ (ɱɢ ɡɚɹɜɥɹɜ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɜɿɞ, ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ, ɡɦɿɧɭ/ɨɛɪɚɧɧɹ
ɡɚɩɨɛɿɠɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɦɭ, ɩɨɪɭɲɭɜɚɜ ɩɟɪɟɞ ɫɭɞɨɦ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɚɞɜɨɤɚɬɚ?)
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ – ɧɿ
Ƒ – ɿɧɲɟ ________________________________________________________________________
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73. ɑɢ ɜɠɢɜɚɜ ɩɪɨɤɭɪɨɪ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɝɨ ɿ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ ɫɭɞɭ
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɥɿɞɱɿ (ɪɨɡɲɭɤɨɜɿ) ɞɿʀ ɨɪɝɚɧɨɦ ɞɨɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ – ɧɿ
Ƒ – ɿɧɲɟ ________________________________________________________________________
74. ɑɢ ɛɪɚɜ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɩɪɨɤɭɪɨɪ (ɝɪɭɩɚ ɩɪɨɤɭɪɨɪɿɜ), ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ? ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɭɱɚɫɬɿ
ɿɧɲɨɝɨ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ, ɱɢ ɞɨɥɭɱɚɥɚɫɶ ɞɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɫɭɞɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ
ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɢ ɩɪɨ ɡɚɦɿɧɭ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ (ɝɪɭɩɢ ɩɪɨɤɭɪɨɪɿɜ)?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ – ɧɿ
Ƒ – ɿɧɲɟ ________________________________________________________________________
75. ɑɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɟ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨ, ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ,
ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ, ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ, (ɡɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜ ɫɩɪɚɜɿ - ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɡɢɜɚɱɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɚ)?
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Ƒ - ɬɚɤ

________________________________________________________________________________

Ƒ – ɧɿ

_______________________________________________________________________________

Ƒ – ɿɧɲɟ ________________________________________________________________________

77.4. ɑɢ ɛɭɥɚ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɦɭ ɜɪɭɱɟɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɤɚ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ ɩɪɚɜɚ? ɑɢ ɦɚɜ
ɜɿɧ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɱɚɫɭ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɡ ɧɟɸ?

Ɉɰɿɧɿɬɶ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɭɞɞɟɸ ɩɪɟɡɭɦɩɰɿʀ ɧɟɜɢɧɭɜɚɬɨɫɬɿ, ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ,
ɿɧɲɢɯ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɩɪɚɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ �
76.1. ɑɢ ɛɭɥɢ ɧɚɪɭɱɧɢɤɢ ɧɚ ɩɿɞɫɭɞɧɨɦɭ?
Ƒ - ɬɚɤ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɝɥɹɞɭ
Ƒ - ɬɚɤ, ɚɥɟ ɥɢɲɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɨɧɜɨɸɜɚɧɧɹ
Ƒ - ɧɿ
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
________________________________________________________________________________
77.2. ɑɢ ɭɬɪɢɦɭɜɚɜɫɹ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɢɣ ɭ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿɣ ɤɚɛɿɧɿ ɚɛɨ ɤɥɿɬɰɿ?
Ƒ - ɬɚɤ, ɭ ɡɚɫɤɥɟɧɿɣ ɤɚɛɿɧɿ
Ƒ - ɬɚɤ, ɭ ɡɚʉɪɚɬɨɜɚɧɿɣ ɤɥɿɬɰɿ
Ƒ - ɧɿ
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
________________________________________________________________________________
77.3. ɑɢ ɩɪɨɹɜɥɹɜ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɢɣ ɩɪɨɹɜɢ ɚɝɪɟɫɿʀ?
Ƒ - ɬɚɤ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ _______________________________________________

Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ - ɬɚɤ, ɩɚɦ’ɹɬɤɚ ɛɭɥɚ ɜɪɭɱɟɧɚ, ɚɥɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɟɸ ɜɿɧ ɧɟ ɦɚɜ
(ɜɤɚɠɿɬɶ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɱɚɫ, ɧɚɞɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ __________________________________).
Ƒ - ɧɿ
77.5. ɑɢ ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɨ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɦɭ ɫɭɬɶ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ - ɧɿ
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
________________________________________________________________________________
77.6. ɑɢ ɫɯɢɥɹɜ ɫɭɞɞɹ (ɫɭɞɞɿ) ɩɿɞɫɭɞɧɨɝɨ ɞɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɜɢɧɢ ?
Ƒ - ɬɚɤ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Ƒ - ɧɿ
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
________________________________________________________________________________

Ƒ - ɧɿ

77.7. ɑɢ ɜɿɞɦɨɜɥɹɜɫɹ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɢɣ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɩɪɨɬɢ ɫɟɛɟ? ɑɢ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɫɭɞ ɡɪɨɛɢɬɢ
ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɢɣ ɜɿɞɦɨɜɢɜɫɹ ɜɿɞ ɞɚɜɚɧɧɹ
ɩɨɤɚɡɚɧɶ?

Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________

Ƒ - ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɢɣ ɧɟ ɜɿɞɦɨɜɥɹɜɫɹ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɩɪɨɬɢ ɫɟɛɟ.

________________________________________________________________________________

Ƒ - ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɢɣ ɜɿɞɦɨɜɢɜɫɹ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɩɪɨɬɟ ɫɟɛɟ, ɨɞɧɚɤ ɜɿɞɦɨɜɚ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɧɟ ɛɭɥɚ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɪɨɡɬɥɭɦɚɱɟɧɚ ɫɭɞɨɦ
Ƒ - ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɢɣ ɜɿɞɦɨɜɢɜɫɹ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɩɪɨɬɟ ɫɟɛɟ, ɨɞɧɚɤ ɜɿɞɦɨɜɚ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɛɭɥɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ
ɜɢɬɥɭɦɚɱɟɧɚ
ɫɭɞɨɦ
(ɜɤɚɠɿɬɶ,
ɱɨɦɭ
ɫɚɦɟ
ȼɢ
ɞɿɣɲɥɢ
ɬɚɤɨɝɨ
ɜɢɫɧɨɜɤɭ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________)
77.8.1. ɑɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɢɣ ɩɪɨ ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ ɚɛɨ ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɩɪɢɦɭɫ, ɤɚɬɭɜɚɧɧɹ,
ɩɨɝɪɨɡɢ, ɨɛɦɚɧ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨɫɭɞɨɜɨɝɨ ɫɥɿɞɫɬɜɚ?
Ƒ - ɬɚɤ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Ƒ - ɧɿ
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
________________________________________________________________________________
77.8.2. ɑɢ ɜɠɢɜ ɫɭɞɞɹ ɹɤɢɯɨɫɶ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɰɢɯ ɬɜɟɪɞɠɟɧɶ?
Ƒ - ɬɚɤ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Ƒ - ɧɿ
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
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________________________________________________________________________________
77.9. ɑɢ ɩɨɦɿɬɢɥɢ ȼɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ?
Ƒ - ɬɚɤ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Ƒ - ɧɿ
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
78. ɑɢ ɛɭɥɨ ɫɭɞɨɦ ɧɚɞɚɧɨ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɦɭ ɨɫɬɚɧɧɽ ɫɥɨɜɨ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ - ɧɿ
79. ɑɢ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɜɚɜ ɫɭɞ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨ?
Ƒ - ɬɚɤ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Ƒ - ɧɿ
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
80. ɑɢ ɡɚɞɚɜɚɜ ɫɭɞ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɦɭ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɣɨɝɨ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɫɥɨɜɚ?
Ƒ - ɬɚɤ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Ƒ - ɧɿ
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
81.ɍ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɡɚɤɿɧɱɢɥɨɫɹ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɦ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɧɚ ɱɢɸ
ɤɨɪɢɫɬɶ ɜɨɧɨ ɛɭɥɨ ɭɯɜɚɥɟɧɟ?
Ƒ - ɩɨɡɢɜɚɱɚ
Ƒ - ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɚ
Ƒ - ɫɬɨɪɨɧɢ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ
Ƒ - ɫɬɨɪɨɧɢ ɡɚɯɢɫɬɭ
Ƒ - ɿɧɲɟ; ɧɚɡɜɿɬɶ ɫɬɨɪɨɧɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɹɤɨʀ ɭɯɜɚɥɟɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ
________________________________________________________________________________
82. ɉɪɨ ɳɨ ɛɭɥɨ ɰɟ ɪɿɲɟɧɧɹ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
83. ɑɢ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɨ ɫɭɞɨɜɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢɥɸɞɧɨ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ - ɧɿ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
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________________________________________________________________________________
84. ɑɢ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɨ ɫɭɞɨɜɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɱɿɬɤɨ ɿ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ - ɧɿ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ƒ - ɿɧɲɟ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɱɨɦɭ ɜɢɛɪɚɥɢ ɰɟɣ ɜɚɪɿɚɧɬ _________________________________________
________________________________________________________________________________
85. ɍ ɪɚɡɿ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɱɢ ɛɭɥɨ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɧɚɞɚɧɨ ɧɟɩɨɜɧɢɣ ɬɟɤɫɬ
ɪɿɲɟɧɧɹ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ - ɧɿ
86. ɑɢ ɛɭɥɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɚ ɬɚɽɦɧɢɰɹ ɧɚɪɚɞɱɨʀ ɤɿɦɧɚɬɢ?
Ƒ - ɬɚɤ
Ƒ - ɧɿ, ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɭ ɱɨɦɭ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
87.ɉɿɞɫɭɦɤɢ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________ ɞɚɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ

44

ДОДАТОК 2
Мережа контактів громадських організацій,
що займаються моніторингом судової
та прокурорської реформи
№
з/п

Назва громадської організація

Контакти

1.

«Антикорупційний офіс»

Сайт: http://www.aco.in.ua/

2.

Антикорупційна громадська спілка
«Совість»

Поштова адреса: пр-т. Миру, 21/52, м. Чернігів, 14006
Факс: (0462) 77-69-94, (067) 461-13-75,
E-mail: AGS0000@ukr.net
Сайт: http://sovist.org/

3.

«Антикорупційний
підприємницький фронт»

Поштова адреса: вул. Прорізна 9, оф. 20-А, м. Київ, 01001
Телефон: (050) 240 16 87; (050) 410 85 98;
E-mail: apf@apf.org.ua
Сайт: http://apf.org.ua/

4.

«Всеукраїнське об’єднання
«Автомайдан»

Сайт: http://www.automaidan.org.ua/

5.

Всеукраїнська громадська організація
«Народний антикорупційний нагляд»

Юридична адреса: вул. Городоцька, 172, оф.413, м. Львів, 79050
Сайт: http://www.nakn.esy.es/2-uncategorised

6.

Всеукраїнська громадська організація
«Національний комітет по боротьбі
з корупцією»

Поштова адреса: вул. Хрещатик, 10Б, м. Київ, 01001
Телефон: (044)490-55-45E-mail: w888w@i.ua
Сайт: www.komitet.com.ua

7.

Всеукраїнська громадська організація
«Правозахисна організація
«Спільна мета»

Сайт: http://commongoal.org.ua/

8.

Всеукраїнська спеціальна колегія
з питань боротьби з корупцією
та організованою злочинністю

Поштова адреса: вул. Маршала Василенка, 7-а, м. Київ, 03124
Телефон: (044) 223-13-45
E-mail: info@vsk.kiev.ua
Сайт: http://vsk.kiev.ua/
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№
з/п

Назва громадської організація

Контакти

9.

«Всеукраїнський центр протидії
корупції та сприяння правоохоронним
органам»

Поштова адреса: пров. Ярославський, буд. 7/9, м. Київ, 04071
тел./факс: (044) 379-17-40
E-mail: info@anticorruption.com.ua
Сайт: http://anticorruption.com.ua/

10.

«Громадський люстраційний комітет»

E-mail: info@lku.org.ua, partners@lku.org.ua
Сайт: http://lku.org.ua/

11.

Громадська організація «Наші гроші»

Сайт: http://nashigroshi.org/

12.

Група «Антикорупційна реформа»
Реанімаційного пакету реформ

E-mail: oleksandrlemenov@gmail.com
E-mail: dmytro.kotliar@gmail.com
Сайт: http://rpr.org.ua/groups-rpr/01antykoruptsijna-reforma/

13.

«Інститут аналітики та адвокації»

Поштова адреса: вул. Гоголя, 12, офіс 501, м. Полтава, 36020
Телефон: (094) 963 24 85
E-mail: iaa.ukraine@gmail.com
Сайт: http://iaaukraine.org/

14.

«Інститут світової політики»

Сайт: http://iwp.org.ua/

15.

«Медичний контроль»

Сайт: http://medcontrol.com.ua/

16.

«Мережа антикорупційних центрів»

Телефон: (068) 103-23-37
E-mail: anticormereja@gmail.com
Сайт: http://www.anticormereja.info/

17.

Міськрайонна громадська організація
«Чугуївська правозахисна група»

Поштова адреса: 63503, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Музейна, 16-а
Телефон: (097) 179-38-22
E-mail: chpg@ukr.net
Сайт: https://www.facebook.com/ChuguyivHumanRightsProtectionGroup/

18.

«Правозахисна організація
«Права людини»

Поштова адреса: вул. Мечникова, буд. 4/1 (бульвар Лесі Українки 1/4),
офіс 19-А, м. Київ
Телефон: (044) 361-39-35
E-mail: info@prava-lyudyny.org, jurist.prava@gmail.com
Сайт: http://prava-lyudyny.org/

19.

«Союз експертів по боротьбі
з корупцією»

Поштова адреса: пр-т. Валерія Лобановського, 4-А, кв. 45, м. Київ, 03037
E-mail: info@sek.org.ua
Сайт: http://sek.org.ua/
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Назва громадської організація
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20.

«Спілка безпеки управління
«Антикорупція»

Поштова адреса:, вул. Сагайдачного, 63/1 каб. 3,
м. Дрогобич, Львівська область, 82100
Телефон: (063) 577-77-10
E-mail: gosbu_antycor@ukr.net
Сайт: http://www.antycorupcia.at.ua

21.

«Стоп корупції»

Поштова адреса: вул. Предславинська, 43/2, м. Київ
E-mail: law@stopcor.org; pravo@stopcor.org;
Сайт: http://stopcor.org/

22.

«Украина против
произвола чиновников»

Сайт: https://proisvol.info/

23.

«Фундація «Відкрите суспільство»

Поштова адреса: 04070, Київ, вул. П.Сагайдачного, 12 а, офіс 221
Телефон: (044) 425-77-09
E-mail: info@osf.org.ua
Сайт: http://osf.org.ua/

24.

«Харківський антикорупційний центр»

Поштова адреса: 61068, м. Харків, вул. Польова, 36/45
Телефон: (066) 246-48-46
E-mail: anticor.kharkiv@gmail.com
Сайт: http://anticor-kharkiv.org/

25.

«Центр політико-правових реформ»

Поштова адреса: вул. Хрещатик 4, оф. 13, м. Київ, 01001
E-mail: centre@pravo.org.ua
Сайт: http://pravo.org.ua/

26.

Центр політичних студій та аналітики
«Ейдос»

Адреса: вул. Ділова, 22б, 2 поверх, м. Київ, 03150
(для листування: а/с 13 м. Київ, 01001)
Телефон: (067) 506 8162
E-mail: office@cpsa.org.ua
Сайт: http://eidos.org.ua/

27.

«Центр протидії корупції»

Поштова адреса: а/с № 438, Київ-1, 01001
Електрона пошта: antac.ua@gmail.com
Сайт: https://antac.org.ua/
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Це видання здійснене в межах реалізації Чугуївською правозахисною групою
ініціативи «Моніторинг реформи та якості роботи органів прокуратури та
судової системи на території Харківської області, довіри до них громадян»
в рамках проекту Центру політико-правових реформ «Посилення спроможності організацій громадянського суспільства у регіонах України впливати на
органи державної влади та місцевого самоврядування з метою прискорення
реформ», який фінансується Програмою МАТРА Посольства Королівства
Нідерландів в Україні.

Kingdom of the Netherlands
Öåíòð ïîë³òèêî-ïðàâîâèõ
ðåôîðì

Міськрайонна громадська організація
«Чугуївська правозахисна група»:
вул. Музейна, 16-а, м. Чугуїв
Тел.: 097-179-38-22
chpg@ukr.net

Наклад 296 прим.
Дизайн та друк ФОП Мірошниченко О. А.
Тел.: (050) 303-22-85

