
РЕАЛІЗАЦІЯ
ТРУДОВИХ

ТА СІМЕЙНИХ
ПРАВ ЛЮДЬМИ,
ВРАЗЛИВИМИ

ДО ВІЛ

Корисні контакти

• Уповноважений Верховної Ради з 
прав людини:
www.ombudsman.gov.ua 
телефон гарячої лінії 0 800 50 17 20 

• Координаційний центр з надання 
правової допомоги (БПД):
www.legalaid.gov.ua 
телефон гарячої лінії 0 800 213 103 

• Викликати поліцію – 102; 
телефон гарячої лінії 0800 50 02 02

Пам’ятки упорядковано ВБО «Українська фундація право-
вої допомоги» за підтримки Програми “Громадське здо-
ров’я” Міжнародного фонду “Відродження”

• Недопущення дискримінації у пи-
таннях позбавлення батьківських 
прав з підстав довільного тлума-
чення статусу наркозалежності як 
хронічного захворювання.

• Люди, вразливі до ВІЛ, мають 
право бути всиновлювачами, 
опікунами, піклувальниками за 
відсутності захворювань згідно 
затвердженого переліку.

Типові порушення прав людей, 
уразливих до ВІЛ:

• Розірвання шлюбу;
• позбавлення  батьківських прав;
• обмеження права участі у вихо-

ванні дитини та/або зміна місця 
проживання дитини, пов’язані 
з вразливим статусом одного з 
подружжя.



• обмеження інших прав людей, які 
живуть з ВІЛ, через їх ВІЛ-позитив-
ного статус. Також забороняєть-
ся обмеження прав їхніх рідних і 
близьких через це.

НЕПРАВОМІРНІ ДІЇ посадових осіб,  
які порушують  права людей,  які 
живуть з ВІЛ,  їхніх рідних і  близьких,  
можуть  бути оскаржені в суді. 

Типові порушення прав людей, ура-
зливих до ВІЛ: 

• відмова  у працевлаштуванні;
• безпідставна  зміна посадових 

обов’язків чи їх обсягу, 
• необґрунтоване звільнення з робо-

ти;
• тестування працівників на ВІЛ на 

власний розсуд роботодавця;
• незабезпечення конфіденційності 

щодо ВІЛ-статусу людини на робо-

чому місці;
• звільнення особи, хворої на тубер-

кульоз, без відсторонення, пропо-
нування іншої роботи для пере-
ведення, до завершення періоду 
лікування тощо.

СІМЕЙНІ ПРАВА 
людей, вразливих до ВІЛ 

• Взаємна обізнаність наречених 
про стан здоров’я один одного. 
Шлюб може бути визнаний недій-
сним у в разі приховування відо-
мостей про стан здоров’я одним з 
наречених.

• Право на материнство/ бать-
ківство людей, які живуть з ВІЛ, 
включаючи участь у допоміжних 
репродуктивних технологіях, 
за умови запобігання передачі 
ВІЛ-інфекції від батьків майбутній 
дитині.

Законодавство України 
гарантує кожному:

• Право на працю.
• Правовий захист від необґрун-

тованої відмови у прийнятті на 
роботу, незаконного звільнення, 
а також сприяння у збереженні 
роботи.

ЗАХИСТ ПРАВА НА ПРАЦЮ
та інших соціальних прав людей, які 
живуть з ВІЛ, їхніх рідних і близьких   

Законодавство України забороняє:  
• звільнення з роботи, 
• відмову в прийнятті на роботу, 
• відмову в прийомі до освітніх, ме-

дичних закладів, закладів соціаль-
ної опіки і піклування та соціальних 
служб,  

• відмову в наданні  медичної допом-
оги та соціальних послуг, 


