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Реалізовані заходи: 
 

Моніторинг та адвокатування прав людини 
 

Адвокаційна діяльність 

Робота над Національною стратегією в сфері прав людини 

Експерти Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) продовжують брати участь в 
розробці Національної стратегії з прав людині. Так, протягом місяця відбулася низка засідань 
робочої групи з доопрацювання проекту Стратегії, під час яких було здійснено огляд наявного 
матеріалу по розділам проекту Стратегії; оцінку відповідності наявного матеріалу засадам 
Стратегії (системність проблеми, нові виклики тощо); обговорення проекту запитальника щодо 
умов реалізації прав і свобод людини. 

Також організовано експертні зустрічі для обговорення таких питань: 

19 травня – «Свобода вид дискримінації в проекті Національної стратегії з прав людини»: 

 представлення пропозицій від правозахисних організацій та Уповноваженого ВРУ з прав 
людини (можливі підходи до написання стратегії/загальний розділ чи окремі групи; 
стратегія та план дій – необхідність паралельного написання; визначення пріоритетів; 
завдання для плану дій; індикатори); 

 обговорення та пропозиції. 

28 травня – «Право на справедливий суд в проекті Національної стратегії у сфері прав 
людини»:  

Питання для обговорення: 

 реальна незалежність суду (розгляд справи незалежним та безстороннім судом, 
виключення протиправного впливу на обрання/призначення суддів та здійснення 
судочинства);   

 підвищення ефективності судочинства (належна судова процедура; публічний судовий 
розгляд; розумний строк судового розгляду); 

 необтяжений юридичними та економічними перешкодами доступ до судової установи 
(забезпечення доступу до суду); 

 виконуваність судових рішень. 

Алгоритм експертного обговорення (обґрунтування проблеми; визначення завдань в рамках 
кожного питання; формування індикаторів по кожному завданню; формулювання стратегічної 
мети). 

За результатами зустрічей експерти готують пропозиції, в яких будуть враховані позиції 
максимальної кількості зацікавлених сторін. 
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Права людини в зоні АТО: чи гарантує держава право на життя? 

27 травня УГСПЛ провела прес-конференцію «Права людини в зоні АТО: чи гарантує 
держава право на життя?», під час якої констатувала низку значних порушень прав людини, 
зумовлених військовим конфліктом на Сході України. Серед найвагоміших – ігнорування 
українською державою злочинів проти людяності та законів війни. Зокрема, мова йшла про 
справу рядового Кудрявцева, якого терористи стратили ще 14 липня 2014 року. Проте 
кримінальної справи за фактом його навмисного вбивства досі не порушено. 

Батько Олексія Кудрявцева не може домогтися від держави офіційного визнання загибелі 
сина, оскільки правоохоронні органи відмовляються відкривати кримінальну справу за статтею 
про навмисне вбивство, кваліфікуючи скоєне лише як незаконне позбавлення свободи. 

Київська громадська приймальня УГСПЛ веде цю справу, та буде робити усе можливе, аби 
держава, нарешті визнала факт насильницької смерті її солдата. 

 

УГСПЛ вважає, що депутатам слід зайнятися правами людини замість нападок на 
омбудсмана 

28 травня УГСПЛ звернулась до народних депутатів та закликала їх заслухати щорічну 
доповідь Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. У доповіді, підготовленій 
Уповноваженим у співпраці з представниками української правозахисної спільноти та 
міжнародних організацій, йдеться про численні факти грубих порушень прав людини у 2014 
році, про низку прийнятих у минулому році правових актів, що не відповідають міжнародним 
стандартам у галузі прав людини та суттєво звужують права і свободи. 

«Країна переживає складні часи, коли права людини знаходяться під серйозною загрозою. 
Проблеми, що піднімаються у доповіді, вимагають негайного розгляду парламентом та 
вжиття невідкладних заходів для їх вирішення. Ігнорування такого важливого документу 
може свідчити про те, що права людини знаходяться на периферії інтересу українського 
політикуму», – переконані представники УГСПЛ.  

 

Переслідування українських активістів в Криму 

28 травня УГСПЛ було організовано прес-конференцію «Переслідування українських 
активістів в Криму – як захистити їх права та що для цього робить влада?».  

Українські активісти в Криму стають мішенню для російської влади: їм погрожують, їх катують 
та переслідують, а розслідуванням їх справ в Криму займаються колишні українські судді та 
прокурори, що зрадили присязі та не розбираються в тонкощах російського законодавства та 
судочинства. Про це на прикладі свого клієнта, політичного в’язня Олександра Костенка 
розповів спеціальний гість прес-конференції російський адвокат Дмитро Сотніков. Михайло 
Тарахкало, директор Фонду стратегічних справ УГСПЛ вважає, що ця справа є яскравим 
прикладом політично мотивованих переслідувань та відсутності сьогодні будь-якого 
адекватного правового поля на півострові. Зараз юристами УГСПЛ у співпраці з адвокатом по 
справі готується скарга до Європейського суду з прав людини щодо катувань та незаконного 
позбавлення волі Костенка. 

Також під час прес-конференції розглядалися наступні питання: (а) Катування та незаконні 
позбавлення волі українців в Криму – як Україна може цьому протидіяти? (б) Чи може 
Європейський Суд вплинути на владу РФ? 

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1432805463
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1432805463
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1432787888
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1432787888
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Цього дня також відбувся ряд інших адвокаційних заходів зі справи Костенка, яка 
інформаційно підтримується УГСПЛ. 

 

Правління УГСПЛ підтримало проведення традиційного щорічного Міжнародного форуму 
ЛГБТ КиївПрайд2015 

Міжнародний форум ЛГБТ «КиївПрайд2015» – це один із найбільших форумів по обговоренню 
питань рівноправ’я в Україні. Цьогоріч в Києві з 2 по 8 червня під лозунгом “Права людини – 
завжди на часі!” відбудеться четвертий такий форум.  

Неоголошена війна в країні – це не привід відмовитися від дотримання прав та свобод 
громадян. Відповідально зваживши ситуацію, в якій перебуває Україна більше року, лесбійки, 
геї, бісексуальні, трансґендерні та інші люди доброї волі прийняли рішення зробити свій 
внесок у відстоювання ідей свободи, миру, демократії та рівних прав і можливостей для усіх. 
Для чисельних закордонних гостей – це привід поділитись своїми здобутками у сфері 
розбудови демократії та прав людини, для багатьох же українців (особливо з тимчасово 
окупованих територій) – чи не єдина можливість поговорити проблеми дискримінації, з якими 
вони зіштовхуються.  

Так, 6 червня пройде Марш Рівності – мирна маніфестація на підтримку ідеї необхідності 
дотримання прав людини, незалежно від сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності чи 
будь-яких інших ознак. Протягом тижня також відбудуться більше 20 заходів різних форматів і 
тематик, зокрема круглий стіл з питань дотримання прав ЛГБТ в Україні, дискусії з питань 
розвитку ЛГБТ-руху, тренінг з проведення освітніх заходів для студентства, покази фільмів про 
український Прайд і ЛГБТ-рух, виставки українських та німецьких громадських ініціатив, 
культурно-розважальні заходи для ЛГБТ-спільноти та дружніх людей.  

Докладніша інформація про форум та його програма доступні на сайті. 

 

 

Моніторинг та аналітична діяльність  

Моніторингові візити зони до зони АТО 

В період з 23 по 26 травня 2015 року було здійснено 2 моніторингових візити до 
м. Артемівськ, м. Маріуполь, смт. Велика Новосілка, м. Вугледар, м. Курахове. Мета візитів – 
перевірка незаконних обмежень свободи пересування, а саме свободи перетину “лінії дотику” 
для отримання перепустки та покращення цієї процедури після оновленого СБУ “Тимчасового 
порядку в'їзду на неконтрольовану територію та виїзду з неї громадян України та іноземців 
(осіб без громадянства) станом на 12.05.2015 року” в пунктах оформлення перепусток у 
Донецькій області. Візит відбувся в рамках програми USAID «Права людини в дії». За його 
результатами буде складено та оприлюднено аналітичний звіт. 

 

На сайті УГСПЛ опубліковано аналітичний звіт за результатами моніторингового візиту до 
психоневрологічних інтернатів в Дніпропетровській та Кіровоградській областях, в які були 
переселені підопічні з інтернатних установ зони АТО. Візит здійснено в квітні в рамках 
програми USAID «Права людини в дії». 

 

http://kyivpride.org/ua/news/news_12.html
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1412853611
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1432116902
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Також в травні була проведена робоча зустріч з Уповноваженим Президента з питань захисту 
дітей щодо організації спільного моніторингу ситуації в зоні збройного конфлікту. 

 

Аналітична діяльність 

В процесі підготовки до друку знаходиться україномовна та англомовна версії дослідження 
УГСПЛ «Війна та права людини», яка була підготовлена спільно з фахівцями Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за 
сприянням Шведського агентства з питань міжнародної співробітництва і розвитку (Sida). 

Підготовлено до публікації англомовну версію звіту «Котел» для цивільних? Як організувати 
ефективну евакуацію» за сприянням USAID. 

 

Опубліковано доповідь правозахисних організацій «Права людини в Україні-2014» 

Ця доповідь присвячена стану з правами людини і основними свободами в Україні в 2014 році. 
Повний текст. 

 

Що потрібно зробити Уряду, аби рішення Європейського Суду в Україні виконувались 

В рамках грантового проекту «Моніторинг та адвокація ефективного виконання рішень 
міжнародних інстанцій в Україні», який реалізується УГСПЛ за підтримки Проекту Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя», було розроблено 
конкретні рекомендації, як покращити виконання рішень Європейського суду з прав людини. 

 

 

 

Стратегічний судовий захист 

В травні Фонд стратегічних справ УГСПЛ підтримав ряд справ, пов’язаних із захистом прав 
дітей та осіб похилого віку. Крім того продовжується надання допомоги особам, постраждалим 
в наслідок окупації Кримського півострова, зокрема українським активістам та представникам 
кримськотатарського народу. Також юристи УГСПЛ та волонтери надають юридичну допомогу 
особам постраждалим в наслідок бойових дій на сході країни, серед іншого направляють 
скарги до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та намагаються захистити права людини 
на національному рівні. Справи здебільшого стосуються незаконного викрадення та тримання 
у полоні, загибелі людей та знищення їх майна. Крім того, було подано три скарги до ЄСПЛ в 
рамках захисту прав ув’язнених осіб, а також родини, яка є шукачами притулку в Україні.  

 

30 квітня Європейський суд з прав людини прийняв рішення по справі «Яременко проти 
України №2», в якому знайшов порушення Україною статті 6 пунктів 1 та 3 (с). У 2001 році 
заявник вперше звернувся до ЄСПЛ, стверджуючи, що його обвинувачення базувалося лише 
на його зізнання у скоєнні злочину, яке було отримано за допомогою тортур. У 2008 році 
Європейський суд знайшов у діях держави порушення Конвенції, а саме статей 3 (тортури) та 
6 (право на справедливий судовий розгляд). На основі цього рішення заявник звернувся до 
Верховного Суду України з клопотанням щодо перегляду його справи. Національні суди при 
перегляді справи заявника виключили з доказової бази його зізнання, на якому ґрунтувалося 

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1430306371
http://helsinki.org.ua/files/docs/1431611652.pdf
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1415976381
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1432904183
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-154022
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-154022
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рішення суду, і залишили вирок в силі. Не згодний з такою позицією заявник знову звернувся 
до Європейського суду, який у своєму другому рішенні зазначив, що порушення, знайдені ним 
у першому рішенні, державою не біло усунуто, а отже Україна знов порушила Конвенцію. 

 

В травні УГСПЛ було подано комунікацію до Європейського суду з прав людини в справі 
«Сінькова проти України». Нагадуємо, що ця справа стосується акції протесту активістки 
Ганни Сінькової, яка протестувала проти нераціонального використання природного газу, а 
саме його використання для роботи вічних вогнів. В рамках акції вона жарила яєчну на 
вічному вогні. За подібну акцію вона була засуджена до трьох років позбавлення волі, а 
згодом була звільнена від відбуття покарання з іспитовим строком на той самий період. 
Дівчина звернулася за захистом своїх прав до ЄСПЛ, який розглядає питання щодо 
можливого порушення Україною Конвенції, а саме статей 5 (право на свободу та особисту 
недоторканість) та 10 (свобода вираження поглядів). 

 

Експертами Фонду стратегічних справ було подано ряд комунікації до Комітету Міністрів Ради 
Європи стосовно виконання Україною своїх зобов’язань щодо виконання рішень 
Європейського суду з прав людини. Одна з комунікацій вже зареєстрована та доступна на 
сайті Комітету (англійською мовою) – за рішенням по справах «Сергій Волосюк проти України» 
та «Глінов проти України». В цих рішеннях підіймалось питання порушення права на повагу до 
приватного та сімейного життя, яке було виражене в порушенні права ув’язнених на таємницю 
кореспонденції. Юристами УГСПЛ було надано оцінку існуючого законодавства та надано 
рекомендації щодо виконання Україною заходів загального характеру. 

 

28 травня відбулася робоча зустріч експертної групи для обговорення шляхів та плану 
співпраці адвокатів УГСПЛ та російських адвокатів по справах щодо захисту прав людини на 
окупованих територіях Криму. 

 

 
 

Безкоштовна правова допомога  

Мережа громадських приймалень УГСПЛ продовжує надання безоплатної правової допомоги 
та проведення інформаційно-просвітніх заходів в галузі прав людини.  

 

22-23 травня був проведений семінар з підвищення кваліфікації для представників 
громадських приймалень УГСПЛ. 36 учасників з 17 регіонів України навчали особливостям 
моніторингу та захисту прав учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб. Також предметом 
цього семінару було обговорення та практичний досвід використання вдосконаленої бази 
даних звернень до мережі громадських приймалень УГСПЛ. Захід проводився в рамках 
Програми USAID «Права людини в дії». 

 

Продовжується надання безоплатних юридичних консультацій переселенцям з 
тимчасово окупованого Криму та зони АТО юристами УГСПЛ в офісі Омбудсмана 
України (вул. Інститутська, 21/8, станція метро «Хрещатик») в понеділок та середу, 14-19.00. 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2321351&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
http://helsinki.org.ua/index.php?r=1.3.2
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1412853611
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Проект реалізується завдяки Ресурсному центру допомоги вимушеним переселенцям, офісу 
Уповноваженого ВРУ з прав людини та Sida. Телефони гарячої лінії Ресурсного центру: 044-
364-3734 (Київ, міський), 095-377-7014 (MTC), 068-985-1800 (Kyivstar), 093-164-7885 (Life). 

 

 

 

Навчання в сфері захисту та просування прав людини 

Неформальна освіта і навчання для різних цільових аудиторій 

З 15 по 16 травня на базі Освітнього дому прав людини в Чернігові (ОДПЛ-Чернігів) відбувся 
спеціалізований тренінг «Особливості візитів НПМ в умовах військового конфлікту» для 
представників Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини та громадських моніторів 
НПМ в рамках проекту «Розвиток спільноти моніторів Національного превентивного механізму 
(НПМ)». Під час тренінгу учасники мали змогу ознайомитись зі стандартами міжнародного 
гуманітарного права та їх застосуванням під час збройних конфліктів, принципами та 
етичними аспектами проведення моніторингових візитів до зони АТО, особливостями 
підготовки до них, організацією безпеки моніторингової групи під час візитів на території, 
охопленій військовим конфліктом, та наближеній до них.   

Фінансову підтримку надав Міжнародний фонд «Відродження» в рамках плану дій 
Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини»; організаторами і партнерами 
виступили Секретаріат ВРУ з прав людини, ГО «М’АRТ», Асоціація незалежних моніторів, 
УГСПЛ, Центр інформації про права людини, Асоціація українських моніторів дотримання прав 
людини в діяльності правоохоронних органів.  

 

Впродовж травня в рамках проекту Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди 
«Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини» проходить друга сесія 
дистанційного навчання для 45 громадських активістів, юристів, психологів, соціальних 
працівників та педагогів з усієї України. Проект реалізує Центр інформації про права людини 
за підтримки Міжнародного благодійного фонду «СНІД Фонд Схід-Захід» у співпраці з 
Міжнародною школою прав людини і громадських дій та ОДПЛ-Чернігів. Сам курс має на меті 
підвищити ефективність надання соціальної та юридичної допомоги дітям та молодим людям 
груп ризику для захисту і забезпечення їхніх прав. Головним завданням другої сесії є 
закріплення знань щодо основ концепції прав людини та дій на захист громадських інтересів, 
отриманих учасниками під час попереднього тренінгу.  

 

В рамках проекту «Громадські дії на підтримку Криму та сходу України», що реалізує 
ОДПЛ-Чернігів при сприянні Національного фонду на підтримку демократії (NED), 
продовжується впровадження підтриманих ініціатив, зокрема:  

 Робота «Громадянського тролейбусу» у м. Сєверодонецьк. Але тепер окрім можливості 
поєднати свою поїздку по місту з отриманням корисної інформації, інформаційні пункти 
були встановлені і у приміщенні установ, що відвідують внутрішньо переміщені особи: хол 
управління соціального захисту населення, хол пенсійного фонду, хол автовокзалу, 
приміщення пунктів роздачі гуманітарної допомоги «Проект 7 лінія», Церква Христа 

http://www.sida.se/english/
http://www.sida.se/english/
http://www.sida.se/english/
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Спасителя, Червоного Хреста України, хол поліклінік №1, 2, 3, пункт надання правової 
допомоги ВПО. 

 У м. Сєверодонецьк в рамках проекту «Молодіжна «Медіа-школа». Тренінги з 
інформаційної грамотності» було проведено прес-конференцію та перший з 5 тренінгів 
для журналістів.  

 В рамках проекту «Налагодження співпраці для відновлення паспортів засудженим з 
Криму, які відбувають покарання на території Херсонської області» не тільки проводяться 
консультації, збір інформації та зустрічі, але є вже і успішні історії. Так, вже видано 4 
паспорти громадянина України клієнтам проекту і готується до подачі один позов до суду 
про встановлення особи. 

 Проведення круглого столу «Актуальні проблеми безпеки багатодітних ромських родин під 
час обстрілів міста та шляхи їх вирішення» в м. Дзержинськ для сприяння вирішенню 
проблем даної категорії населення. В заході взяли участь представники не тільки 
місцевих організацій, а також і Міжнародної благодійної організації «Ромський жіночий 
фонд «Чіріклі» (Київ), Ромської програмної ініціативи МФВ, а також Антидискримінаційного 
центру «Меморіал» (Москва).  

 Набирає обертів кампанія з допомоги родинам військових у Харкові. У рамках ініціативи 
«Чекаємо тата разом» надаються консультацій військового та кризового психологів, 
юриста, соціального працівника, проведення щотижневих розвиваючих арт-заходів для 
дітей сімей бійців АТО, неформальне спілкування дружин, матерів бійців АТО між собою.  

 У Луцьку продовжується ініціатива, направлена на допомогу ВПО. Тривають щотижневі 
заняття на курсах української мови, на комп’ютерних курсах, заняття дітей переселенців у 
гуртках в закладах позашкільної освіти, консультації юриста, кризового психолога для 
дорослих та дитячого психолога у рамках арт-терапії. 

 

 

 

 

 

Головні події в сфері прав людини: 
 

Внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантії дотримання прав і 
свобод ВПО 

19 травня в першому читанні був прийнятий законопроект №2166 «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб», до розробки якого були долучені експерти УГСПЛ. Метою законопроекту 
є удосконалення чинного законодавства у сфері надання допомоги ВПО, посилення гарантій 
дотримання їхніх прав і свобод та спрощення процедури їхнього обліку. Передбачається 
врахування ряду окремих рекомендацій Парламентської асамблеї Ради Європи та зменшення 
бюрократичних перепон, що стоять на шляху до отримання особою статусу внутрішньо 
переміщеної особи. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54093
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Через війну Україна тимчасово відступила від міжнародних зобов’язань про захист прав 
людини 

25 травня Верховною Радою України було підписано Постанову про затвердження Заяви 
Верховної Ради України «Про відступ України від окремих зобов’язань, визначених 
Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних свобод». Згідно з цією Постановою Україна відступає від своїх 
зобов’язань по міжнародним договорам, зокрема Міжнародному пакту про громадянські і 
політичні права та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Відповідні 
застереження стосуються права на ефективний правовий захист порушуваних прав, права на 
свободу та особисту недоторканність, права на вільне пересування і свобода вибору місця 
проживання, права на справедливий судовий розгляд, права на особисте і сімейне життя. Це 
стосується території окремих районів Донецької та Луганської областей України. 

 

Презентація видання «Півострів страху: хроніка окупації і порушення прав людини в 
Криму» 

30 квітня 2015 року відбулася презентація видання «Півострів страху: хроніка окупації і 
порушення прав людини в Криму», яке є результатом роботи ряду українських правозахисних 
організацій, включаючи УГСПЛ. У книзі зібрані матеріали, які стосуються окупації Кримського 
півострова Російською Федерацією, а саме опис подій та оцінку міжнародних інституцій. 
Видання отримало широкий резонанс, зокрема 22 травня Представник США в ОБСЄ 
порекомендував всім державам-учасницям ОБСЄ ознайомитися з цією доповіддю. 

 

Доповідь Amnesty International наводить нові свідчення катувань та вбивств полонених під 
час конфлікту в Україні 

Доповідь Зломлені тіла: тортури і позасудові страти на сході України наводить переконливі 
свідчення частих та широкомасштабних порушень щодо полонених зі сторони різних 
викрадачів по обидві сторони конфлікту. 

Amnesty International закликає відповідні установи ООН та експертів до відрядження 
термінової місії в Україну, щоб відвідати всі місця утримання полонених у зв’язку з конфліктом 
(в тому числі неофіційні місця утримання під вартою). Серед таких установ мають бути: 
Підкомітет з недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 
принижують гідність видів поводження і покарання, Робоча група з довільних затримань і 
насильницьких зникнень і Спеціальний доповідач з питань тортур. 

Докладніша інформація – на сайті. 

 

Комітетські слухання на тему «Питання тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополь» 

Під час слухань, які відбулися 18 травня у Комітеті з питань державного будівництва, 
регіональної політики та місцевого самоврядування ВРУ, було обговорено такі питання: 
політико-правові, соціально-економічні та гуманітарні наслідки тимчасової окупації території 
АР Крим та міста Севастополь; правове забезпечення та реалізація прав і свобод громадян 
України, законних інтересів юридичних осіб та держави в умовах тимчасової окупації території 

http://helsinki.org.ua/files/docs/1430390071.pdf
http://helsinki.org.ua/files/docs/1430390071.pdf
http://www.pravda.com.ua/news/2015/05/22/7068686/
http://amnesty.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/Dopovid_ZLOMLENI-TILA_Torturi-ta-pozasudovi-strati-na-shodi-Ukrayini.pdf
http://amnesty.org.ua/nws/dopovid-amnesty-international-navodit-novi-svidchennya-katuvan-ta-vbivstv-polonenih-pid-chas-konfliktu-v-ukrayini/
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АР Крим та міста Севастополь; шляхи реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та 
міста Севастополь. 

За словами учасників, слухання є першим за останній рік заходом такого високого публічного 
рівня, на якому всебічно, комплексно і з максимальною повнотою розглянуто практично увесь 
спектр питань, пов’язаних із різноплановими аспектами становища навколо тимчасової 
окупації Російською Федерацією території Кримського півострова, а також запропоновано 
шляхи до його реінтеграції в Україну.  

Рекомендації слухань, які покликані надати новий імпульс зусиллям з повернення тимчасово 
окупованих територій під юрисдикцію нашої держави, буде затверджено на одному з 
найближчих засідань Комітету.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
 
 
Цій дайджест  було розроблено завдяки щедрій підтримці американського народу, наданої через 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст публікації не обов’язково відображає 
погляди USAID або Уряду Сполучених Штатів Америки. 
 

Американський народ, через USAID, надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу 
понад 50 років. В Україні допомога USAID надається у таких сферах як: економічний розвиток, 
демократія та управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. Починаючи з 1992 р., Агентство 
США з міжнародного розвитку надало Україні технічну та гуманітарну допомогу на суму 
1,8 мільярда доларів.  
Детальнішу інформацію про програми USAID в Україні можна отримати на офіційному веб-сайті 
USAID http://ukraine.usaid.gov та сторінці у Facebook https://www.facebook.com/USAIDUkraine 
 

 

Редактор дайджесту: Марина Говорухіна, PR-менеджер УГСПЛ 
 
Програма USAID «Права людини в дії», контактна інформація: 

Аркадій Бущенко, керівник програми (arkadiy.bushchenko@gmail.com) 
Ольга Чуєва, заступник керівника програми (olga.chueva@gmail.com) 
Українська Гельсінська спілка з прав людини  
вул. Фролівська 3/34, Київ, Україна 
Тел.: 044-417-41-18, веб-сайт: http://helsinki.org.ua/ 

http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/109530.html
http://www.usaid.gov/
http://ukraine.usaid.gov/
https://www.facebook.com/USAIDUkraine
mailto:arkadiy.bushchenko@gmail.com
mailto:olga.chueva@gmail.com
http://helsinki.org.ua/

