
Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла. 

Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи 

обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. 

У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім 

переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений 

законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і 

обшуку. 

Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з 

метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо 

іншими способами одержати інформацію неможливо. 

Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 

передбачених Конституцією України. 

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 32 див. в Рішенні Конституційного 

Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012} 

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про 

особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 

економічного добробуту та прав людини. 

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 32 див. в  Рішенні Конституційного 

Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012} 

Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою 

захищеною законом таємницею. 

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і 

членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування 

матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням 

такої недостовірної інформації. 

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода 

пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за 

винятком обмежень, які встановлюються законом. 

Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну. 

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 

переконань. 

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, 

письмово або в інший спосіб - на свій вибір. 

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 34 див. в Рішенні Конституційного 

Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012} 

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної 

цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони 

здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню 

інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості 

правосуддя. 
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{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 34 див. в Рішенні Конституційного 

Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012} 

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у 
всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування. 

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 38 див. в Рішенні 
Конституційного Суду № 7-рп/99 від 06.07.99} 

Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби 
в органах місцевого самоврядування. 

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, 
походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади 
чи органи місцевого самоврядування. 

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 39 див. в Рішенні 
Конституційного Суду № 4-рп/2001 від 19.04.2001} 

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до 
закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання 
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших 
людей. 

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, 
результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. 

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. 

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права 
державної та комунальної власності відповідно до закону. 

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності 
є непорушним. 

Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як 
виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за 
умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких 
об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного 
чи надзвичайного стану. 

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі 
та порядку, встановлених законом. 

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності 
громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі. 

Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. 

Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом. 

Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються 
зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та 
недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом. 

Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції 
та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів. 
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Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. 

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує 
рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми 
професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних 
потреб. 

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею 
військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується 
особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про 
надзвичайний стан. 

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу 
від визначеної законом. 

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах 
забороняється. 

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. 

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. 

Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і 
соціальних інтересів. 

Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з урахуванням необхідності 
забезпечення національної безпеки, охорони здоров'я, прав і свобод інших людей. 

Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку. 

Заборона страйку можлива лише на підставі закону. 

Стаття 53. Кожен має право на освіту. 

Повна загальна середня освіта є обов'язковою. 

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, 
професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток 
дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і 
післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і 
студентам. 

{Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 див. в Рішенні 
Конституційного Суду № 5-рп/2004 від 04.03.2004} 

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних 
навчальних закладах на конкурсній основі. 

Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується 
право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних 
навчальних закладах або через національні культурні товариства. 
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