
 

 

 
Брюссель, 29 квітня 2022 року: Восьмий апеляційний адміністративний суд виніс рішення на 
користь ромської матері, двом дітям якої було відмовлено в доступі до інтегрованої школи в 
Ужгороді і сказали, що вони повинні ходити в окрему школу лише для ромів. Європейський центр 
з прав ромів (ERRC) 24 травня 2021 року подав позов проти Ужгородської міської ради від імені 
Людмили Чурей щодо рішення міської ради, яким штучно розділено території двох шкіл, 
внаслідок чого ромські діти з мікрорайону Тельмана відвідували лише сегреговану школу. 
Постановою від 18 квітня 2022 року рішення адміністративного суду першої інстанції було 
скасовано, а практику міської ради визнано дискримінаційною. 
 
На одній стороні вулиці Тельмана в Ужгороді проживає більшість населення ромського кварталу, 
де житлові умови на помітно низькому рівні: багато будинків офіційно не зареєстровані, велика 
кількість з них має обмежений доступ до громадського водопостачання та каналізації. Будинки з 
іншого боку належать переважно неромам, де вони зазвичай живуть у набагато кращих умовах. 
Дискримінаційні рішення міської ради від 2017 року означали, що дітей, які проживають у 
будинках із парними номерами на вулиці Тельмана (неромська сторона), зараховували до 
загальноосвітньої школи (надалі – «ЗОШ») № 7, а тих, що проживали в будинках із непарними 
номерами (ромська сторона), зараховували до 100% сегрегованої ЗОШ №13. Якість освіти в 
сегрегованій школі значно нижча, ніж в інших школах міста, як зазначено Судом у своєму рішенні, 
де він додав, що «у ЗОШ №13 навчаються лише ромські діти, рівень освіти яких значно нижчий, 
ніж в інших навчальних закладах». У результаті рішення міська рада зняла поділ вулиці, і батьки 
ромів можуть вільно зараховувати своїх дітей до ЗОШ №7. 
 
Людмила Чурей, 41-річна ромська мати, яку у справі представляв ERRC, сказала, що, незважаючи 
на триваючу війну, вона рада, що ромські діти з її району отримають можливість отримати 
несегрегаційну освіту: 
 
«У мене було вісім років освіти, і я розумію, що цього замало і треба було продовжувати навчання, 
але мої батьки думали інакше. Я хочу, щоб мої діти мали нормальну освіту, таку ж, як і будь-яка 
інша дитина, яка відвідує звичайну школу. Я хочу, щоб мої діти ходили в кращу школу, ніж наша 
«ромська школа». У школі №7 викладання краще, діти розумніші. Я хочу, щоб у моїх дітей було 
майбутнє. Під час війни це складне питання – якби не було війни, я б почала збирати документи 
для зарахування дітей до школи №7. Я сподіваюся, що війна закінчиться, і мої діти почнуть 
вчитися в звичайній школі».  
 
Президент ERRC Джордже Йованович привітав рішення Суду, яке, за його словами, 
продемонструвало повагу до рівності та недискримінації в той час, коли для більшості такі 
питання не є пріоритетними:  

УКРАЇНСЬКИЙ СУД ЗАДОВОЛЬНИВ ПОЗОВ НА КОРИСТЬ 

РОМСЬКОЇ РОДИНИ ПРОТИ ШКІЛЬНОЇ СЕГРЕГАЦІЇ 



«Це рішення, винесене під час війни, посилає важливе повідомлення про те, що верховенство 
права не вмерло в Україні; що існують судові органи, які готові прийняти рішення проти расової 
сегрегації та дискримінації ромів, навіть якщо міста повністю руйнуються. Роми України наразі 
стикаються з більшими проблемами – проте це рішення може дати певну надію, що в 
майбутньому здійснюватиметься відбудова, яка включатиме ті інституції, які залишилися вірними 
захисту прав людини та засудженню дискримінації». 
 
Міська рада Ужгорода має 30 днів з дня винесення рішення, щоб оскаржити його до Верховного 
Суду. 
 
Діяльність провадиться в рамках програми «Правосуддя для ромів в Україні», співфінансованої 
Європейським Союзом. Ця публікація була підготовлена за фінансової підтримки Європейського 
Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Європейського центру з прав ромів і не обов’язково 
відображає погляди Європейського Союзу. 
 
Даний прес-реліз також доступний англійською мовою. 
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