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ПРО ПРОЕКТ
1 вересня 2016 року на базі ГО «Експертно-аналітичне агентство «Група 2 травня»
створений Центр правового моніторингу «Гідність». Громадські спостерігачі Центру
проводять моніторинг дотримання прав учасників судових процесів по розгляду
кримінальних справ, пов'язаних з подіями 2 травня 2014 р в Одесі, які слухаються в
районних судах м. Одеси. Як відомо, ці резонансні справи привертають велику увагу
громадськості і ЗМІ, а судові рішення часто викликають протести політичних активістів. Це
зрозуміло, оскільки радикалізоване суспільство вимагає швидких змін, яких не може
відразу дати судова реформа. Але це ніяк не виправдовує тиск на суди і окремих суддів,
на учасників процесу, блокування судів і перешкоджання правосуддю.
З іншого боку, рішення суддів, зокрема, з кримінальних справ, пов'язаних з подіями 2
травня 2014 р в Одесі, неодноразово піддавалися критиці з боку міжнародних
спостерігачів ОБСЄ та Верховного комісара з прав людини ООН.
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Це не сприяє зміцненню довіри суспільства до судової влади. Тому на порядок денний
постає створення механізму ефективної та цивілізованої співпраці судової влади і
громадянського суспільства у межах правового поля. Таку можливість надає система
громадського спостереження (моніторингу) за ходом судового розгляду резонансних
кримінальних справ.
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На даний час громадські спостерігачі Центру ведуть моніторинг судових процесів у
кримінальних справах, пов'язаних з подіями 2 травня: справа про масові заворушення
(Малиновський суд м. Одеса), справа колишнього начальника обласного управління МВС
України П. Луцюка (Приморський суд м. Одеса), справа «євромайданівця» С. Ходіяка,
якого звинувачують у вбивстві 2 травня 2014 р. (Київській суд м. Одеса), справа колишніх
працівників Головного управління ДСНС Украіни в Одеській області В. Губая, С. Коєвой іі
Ю. Швиденко (Приморський суд м. Одеса).
Проект підтриманий
Посольством Королівства Нідерландів
в Україні (програма МАТРА)

Контакти Центру правового моніторингу «Гідність»
65007, м. Одеса, вул. Старорізнична, 28, оф. 1
+380 (48) 735 15 70
+380 (63) 357 14 20
Email: info@gidnist.org.ua
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО МОНІТОРИНГУ
Мета моніторингу
Отримання та систематизація відкритої інформації щодо судових засідань з розгляду
резонансної «справи ДСНС» в Приморському суді м. Одеси.

Об’єкт моніторингу
Судові засідання з розгляду кримінальної справи № 522/11464/16-к.

Методологія моніторингу заснована на принципах, викладених в довідковому
посібнику для практиків «Моніторинг судових процесів» (БДІПЛ / ОБСЄ), посібниках ЕСПЛ.
Також при складанні звітів використовується практичний досвід Групи громадського
спостереження «ОЗОН» (м. Київ).

Спосіб моніторингу

Принципи моніторингу
• невтручання: монітор не має права втручатися в процес відправлення правосуддя;
• об’єктивність: під час свого спостереження монітор повинен однаково звертати увагу на
всі факти порушень та не віддавати перевагу будь-якій зі сторін;
• публічність: монітор здійснює свою діяльність відкрито, спостереження проводиться із
відповідним посвідченням та бейджем.

Моніторинг спрямований на перевірку дотримання складових
права на справедливий суд:
1. Право на справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку
незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.
2. Справедлива судова процедура
3. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини
4. Забезпечення права на захист
5. Гласність і відкритість судового провадження
6. Безпосередність дослідження показань, речей і документів.
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1. Відвідування відкритих судових засідань громадськими спостерігачами з
подальшим складанням звіту.
2. Фіксація судового процесу за допомогою портативних аудіо- та відео пристроїв
відповідно до ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
3. Аналіз інформації щодо стадій розгляду судових справ на основі Єдиного
державного реєстру судових рішень.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПРАВУ
Справа № 522/11464/16-к.
В Єдиному державному реєстрі судових рішень справа має категорію: Кримінальні
справи; Злочини проти життя та здоров'я особи (крім справ, що порушуються не інакше, як
за скаргою потерпілого) (усього), з них; Залишення в небезпеці.
Колишні співробітники Головного Управління ДСНС України в Одеській області:
заступник начальника управління Віктор Губай,
начальник чергової зміни Юрій Швиденко
помічник начальника зміни Світлана Коєва
– звинувачуються в тому, що 02.05.2014 р. завідомо залишили без допомоги
перебуваючих в небезпечному для життя стані і позбавлених можливості вжити заходів
для самозбереження внаслідок безпорадного стану людей в Будинку профспілок в м.
Одеса (ч. 3 ст. 135 КК України).
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Це спричинило смерть 8 осіб:
Бражевського, Буллаха, Заяца, Куща, Маркіна, Нікітєнко, Осторожнюка, Папури –
внаслідок отримання тілесних ушкоджень та шоку від падіння з висоти;
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смерть 9 осіб:
Кушнарьова, Каліна, Ломакіної, Бежаницької, Іванова, Митчик, Гнатенко, Лукас,
Никітюка – внаслідок отруєння окису вуглецю;
смерть 12 осіб:
Бригаря, Березовського, Щербініна, Милєва, Балабана, Ковриги, Садовничого,
Степанова, Костюхіна, Польового, Мішина, Карасьова – внаслідок отруєння
невідомими газами та парами і продуктами горіння;
смерть 13 осіб:
В’ячеславова, Гнатенко, Негатурова, Галаганової, Кононова, Веренікіної, Каїра,
Приймака, Шарфа, Новицького, Пікалової, Полулях, Яковєнко, – внаслідок різного
ступеню опіків, тілесних ушкоджень внаслідок термічної дії та настання шоку.
Цю справу було виділено зі справи №42014161010000154 від 16.10.2014 р. про вчинення 2
травня 2016 р. службовою особою Головного управління ДСНС України в Одеській області
службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Розслідування справи було розпочато військовою прокуратурою Південного регіону
України, 11.11.2014 р. передано для проведення досудового розслідування в СУ ГУМВС
України в Одеській області, а потім – СУ НП України.
Обвинувальний акт надійшов до Приморського районного суду м. Одеси 29.06.2016 р.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУДОВІ ПРОЦЕСИ
29.06.2016 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., розглянувши
обвинувальний акт, призначила підготовче засідання по справі та ухвалила у підготовче
судове засідання викликати: прокурора, обвинувачених, захисників обвинувачених,
потерпілих.
5.07.2016 року суддя Приморського районного суду м.Одеси Гаєва Л.В. заявила
самовідвід в зв’язку з тим, що під час досудового розслідування, як слідчий суддя,
частково знайомилась із матеріалами кримінального провадження №
№42014161010000154 від 16.10.2014 року, по кримінальним провадженням, із яких потім
були виділені матеріали інших кримінальних проваджень , у звязку із подіями 2 травня
2014 рокуя розглядала різні клопотання під час досудового розслідування /справи
№522/13087/14 к,
1кс/522/9577/14, №522/17537/16 к, 1кс/522/12458/14 та інші.

07.07.2016 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В. призначив
підготовче судове засідання.
26.09.2016 р. суддя Д. Осіік виніс постанову: обвинувальний акт повернути прокуратурі,
тому що він не відповідає вимогам КПК України. Зокрема, документ повинен містити
анкетні відомості по кожному потерпілому (прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце
народження, місце проживання, громадянство). Як відомо, в Будинку профспілок 2 травня
2014 р загинули 42 людини. Їхні родичі є потерпілими, але анкетні дані 25 з них в
обвинувальному акті відсутні.
Рішення суду от 26.09.16 було оскаржене прокурором.
17.10.16 Апеляційний суд Одеської області ухвалив: відкрити апеляційне провадження за
апеляційною скаргою процесуального керівника прокурора відділу Генеральної
прокуратури України на ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 26.09.2016
року про повернення прокурору обвинувального акту по кримінальному провадженню
№42014161010000154 від 16.10.2016 року.
24.10.16 Апеляційний суд Одеської області ухвалив: кримінальне провадження за
апеляційною скаргою процесуального керівника прокурора відділу Генеральної
прокуратури України на ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 26.09.2016
року про повернення прокурору обвинувального акту по кримінальному провадженню
№42014161010000154 від 16.10.2016 року призначити до розгляду на 09 годин 30 хвилин
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Обвинувальний акт було передано до канцелярії Приморського районного суду м.Одеси
для автоматичного розподілу згідно до вимог ст.35 КПК України.
Справу було передано судді Д. В. Осіїку.
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22 листопада 2016 року в приміщенні апеляційного суду Одеської області за адресою: м.
Одеса, вул. Гайдара, 24-а.
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16.11.16 Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду
Одеської області Олініченко В.В. - головуючий по справі ухвалив: з метою забезпечення
порядку в судовому засідання Апеляційного суду Одеської області 22 листопада 2016 року
о 09 годині 30 хвилин при розгляді кримінального провадження за апеляційною скаргою
процесуального керівника - прокурора відділу Генеральної прокуратури України Козуб
О.М. на ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 26.09.2016 року про
повернення прокурору обвинувального акту по кримінальному провадженню
№42014161010000154 від 16.10.2016 року, є необхідність залучення Батальйону поліції
особливого призначення, оскільки справа стосується подій в м. Одесі 2-го травня 2014
року та учасниками судового провадження є велика кількість потерпілих.
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22.11.16 Апеляцийний суд Одеської області у складі: Олініченко В.В., Грищенко Л.Д.,
Фаріна В.П. ухвалив: апеляційну скаргу прокурора задовольнити частково, ухвалу
Приморського районного суду м. Одеси від 26.09.2016 року про повернення прокурору
обвинувального акту по кримінальному провадженню №42014161010000154 від
16.10.2014 року відносно Коєвої С.М., Губая В.В., Швиденко Ю.М., обвинувачених за ст.
135 ч. 3 КК України змінити. Виключити з мотивувальної частини ухвали посилання суду на
невідповідність обвинувального акту вимогам п. 5 ч. 2 ст. 291 КПК України. В іншій частині
ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 26.09.2016 року залишити без змін.
27.01.2017 за автоматичним розподілом обрано суддю Осіік Дмитро Валерійовича
30.01.17 суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., розглянувши
обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру
досудових розслідувань за №42014161010000154 від 16.10.2014 року, ухвалив:
призначити підготовче судове засідання суддею одноособово, у відкритому судовому
засіданні на 03.02.2017 року, у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси.
Інформація щодо засідання Приморського районного суду м. Одеси 03.02.2017 відсутня.
На засіданні 07.02.17 прокурором Купріной І.В був заявлений відвід головуючому у справі
Д.Осіїку. В обґрунтування відводу прокурор посилалась на той факт, що 26.09.2016 р.
ухвалою судді Приморського районного суду м. Одеси Осіїка Д.В. обвинувальний акт вже
повертався прокурору для усунення недоліків у зв’язку з відсутністю конкретного
формування обвинувачення, що виключено ухвалою апеляційного суду Одеської області.
20.02.17 Приморський районний суд м. Одеси у складі головуючого судді Кушніренко
Ю.С. , розглянувши заяву прокурора Купріной І.-В щодо відводу судді Приморського
районного суду м. Одеси Осіїка Д.В., ухвалив у задоволенні заяви відмовити.

Вдруге клопотання про відвід судді Д.Осіїка подав адвокат потерпілих В.Судаков.
Мотивація – рішення 26.09.2016 р. було частково скасовано апелляційним судом Одеської
обл.
Суддя Приморського суду В.Іванов задовольнив скаргу адвоката.
18.04.2017 за автоматичним розподілом обрано суддю Іванов Віктор Васильович
12.05.17 на засіданні Приморського районного суду м. Одеси суддя В.Іванов повідомив,
що до суду надійшло клопотання захисника г. Смірнова щодо його відводу. Так як на
даний час в розпорядженні саме судді нема тексту клопотання, тому питання, хто буде
розглядати відвід, відкрито. Засідання перенесено на невідомий термін.
22.05.17 слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., при секретарі
Голан А.В., за участю прокурора Зубар С.С., розглянувши у судовому засіданні заяву
захисника підозрюваного про відвід судді Приморського районного суду м. Одеси Іванова
В.В., ухвалив заяву задовольнити.
23.05.2017 за автоматичним розподілом обрано суддю Деруса Анатолія Володимировича

29.05.17 за автоматичним розподілом обрано суддю Пислар Віктора Петровича
29.05.17 суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., розглянувши
обвинувальний акт по кримінальному провадженню № 42014161010000154 від 16.10.2014
року, заявив самовідвід на підставі того, что в рамках вказаного кримінального
провадження, на досудовому слідстві, цим суддею розглядалися клопотання слідчого,
заява про відвід, за результатами розгляду яких виносилися ухвали.
07.06.17 за автоматичним розподілом обрано суддю Коваленко Вадима Миколайовича,
який взяв самовідвід (інформації щодо підстав самовідвіду немає)
16.06.17 за автоматичним розподілом обрано суддю Кічмаренко Сергія Миколайовича
Призначено до судового розгляду на 21.09.2017 о 14:30

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СУДОВОГО МОНІТОРИНГУ | Май 28, 2017 Одесса

25.05.17 Голові Приморського районного суду надійшла заява судді Приморського
районного суду м. Одеси А.В. Деруса, якою останній заявив самовідвід.
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