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Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) — най-
більша асоціація правозахисних організацій України. Її чле-
нами є 30 правозахисних недержавних організацій (НДО).
Досвід роботи — 35 років. Метою діяльності УГСПЛ завжди 
було, є і буде — захист прав людини! 

Хронологія становлення організації

У 1975 р. уряди 35 держав Європи і Північної Америки, у тому 
числі і уряд СРСР, підписали Гельсінські угоди, що були покли-
кані закріпити нові відносини в Європі, забезпечити виконан-
ня у кожній з них високих принципів демократії, прав людини.
Розуміючу, що за умов Радянської України це практично не-
можливо, в листопаді 1976 р. група правозахисників об’єдна-
лася в Українську групу сприяння використанню Гельсінських 
угод в Україні (УГГ). За час існування Українська Гельсінська 
група нараховувала 37 осіб. З 1976 до 1980 р. вона зробила
30 заяв, видала 18 меморандумів і 10 бюлетенів. У СРСР серед 

«Суспільству необхідна інтелектуальна сво-
бода — свобода отримання і поширення 
інформації, свобода неупередженого і без-
страшного обговорення, свобода від тиску 
авторитетів і забобонів»

Дмитро Сахаров,
правозахисник,

лауреат Нобелівської премії миру за 1975 рік

> ІСТОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

п’яти подібних груп УГГ була найчисельнішою і найактивнішою. Серед її 
членів були такі відомі дисиденти як Петро Григо ренко, Мирослав Мари-
нович, Левко Лук’яненко, Іван Кандиба, Надія Світлична, В’ячеслав Чор-
новіл, Василь Стус, Святослав Карванський, Оксана Мешко, Олесь Берд-
ник, Василь Овсієнко та ін.

Організація діяла в рамках чинного законодавства і підтримувала контак-
ти з аналогічними об’єднаннями в СРСР, ставлячи мету «інтернаціоналі-
зувати» захист громадянських і національних прав. До 1980 р. три чвер-
ті членів Української Гельсінської групи були ув’язнені. Із 23 ув’язнених 
членів УГГ 6 засуджено на 15 років, 3 — на 12 років, 13 — від 3 до 9 років 
і лише один — на рік.

Влітку 1988 р. у Львові на базі УГГ сформувалася організація республі-
канського масштабу — Українська Гельсінська спілка. Програмним доку-
ментом УГС була Декларація принципів, написана В’ячеславом Чорноволом
та братами Михайлом і Богданом Горинями. Запропонована УГС програма 
була схвалена багатьма правозахисними і неформальними організаціями
і взята за основу Декларації про суверенітет України (липень 1990 p.).

У 1990 році УГС фактично припинила своє існування, перетворившись 
на Українську республіканську партію. А частина її активістів, які вбачали 
захист прав людини метою своєї діяльності, дала новий старт правозахис-
ному руху.

1990 рік. Виникає правозахисний рух Комітет «Гельсінкі-90».

2003 рік. Створено Раду українських правозахисних організацій (РУПОР). 

1 квітня 2004 року після Першого форуму правозахисних організацій 
«Моніторинг прав людини на виборах», що був організований РУПОРом, 
відбулися установчі збори асоціації правозахисних організацій «Україн-
ська Гельсінська спілка з прав людини». Розпочався новий етап у спіль-
ній роботі багатьох правозахисних організацій.





>  СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ — ЧЛЕНИ, СКЛАД ПРАВЛІННЯ
         Т А  НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПРАЦІВНИКИ СПІЛКИ         Т А  НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПРАЦІВНИКИ СПІЛКИ





1. Асоціація «Громадські ініціативи» (м. Кіровоград),
http://www.monitoring.kr.ua

2. Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих (части-
ною якого є Український комітет «Гельсінкі-90»), м. Київ

3. Громадська організація «Айболіт» (м. Сімферополь)

4. Громадський комітет захисту конституційних прав та свобод грома-
дян (м. Луганськ)

5. Громадська організація «Інститут правових досліджень та стратегій» 
(м. Харків) http://www.hr-lawyers.org/

6. Громадська організація «Флора» (м. Кіровоград), http://child� ora.org.ua/

7. Громадська організація «Територія успіху» (м. Кіровоград),
http://www.watchdog-kr.org.ua 

8. Донецька громадська правозахисна організація «Донецький Меморіал», 
http://ukrprison.org.ua/

9. Екологічно-гуманітарне об’єднання «Зелений Світ», (м. Чортків),
www.greenworld.org.ua

10. Екологічний клуб «ЕОЛ» (м. Южний Одеської області)

11. Інститут «Республіка» (м. Київ)

12. Комітет з моніторингу свободи преси в Криму (м. Сімферополь)

13. Конгрес Національних Громад України (КНГУ, м. Київ),
http://www.kngu.org

14. Конотопське товариство споживачів і платників податків «Гідність» 
(м. Конотоп Сумської області)

15. Криворізьке міське об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» 
імені Т. Шевченка (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області)

16. Луганське обласне відділення Комітету виборців України (м. Сєвєро-
донецьк Луганської області)

17. Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда–Україна»
 (м. Київ), http://www.la-strada.org.ua. 

18. Міська молодіжна громадська організація М’АРТ (Молодіжна АльтеР-
наТива), (м. Чернігів)

19. Одеське обласне відділення Комітету виборців України
www.cvu.od.ua

20. Одеська правозахисна група «Верітас», 

21. Правозахисний центр поступ (м. Луганськ), http://postup.lg.ua/

22. Севастопольська правозахисна група

23. Сумське міське об’єднання громадян «Громадське бюро «Правозахист»

24. Харківська правозахисна група, http://www.khpg.org 

25. Херсонська міська асоціація журналістів «Південь»,
http://www.uapravo.org/ 

26. Херсонська обласна організація Комітету виборців України
http://polit-kherson.info/faq.html

27. Центр досліджень регіональної політики (м. Суми)

28. Центр правових та політичних досліджень «СІМ» (м. Львів),
www.centre7.org.ua 

29. Чернігівський громадський комітет захисту прав людини,
http://www.protection.org.ua 

30. Чортківська міська громадська організація «Гельсінська ініціатива-ХХІ» 
(м. Чортків Тернопільської області).

УГСПЛ відкрита до співпраці з іншими організаціями.

Дізнайтесь як стати членом УГСПЛ за цим посиланням

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1238695051

У своїй діяльності члени УГСПЛ дотримуються Декларації етичних засад 
організації. З документом можна ознайомитись тут

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1238684627

Станом на грудень 2011 року УГСПЛ складається з 30 правозахисних громадських організацій:





Склад правління УГСПЛ

1. Аркадій Бущенко — Голова Правління (Громадська організація
«Інститут правових досліджень та стратегій», м. Харків);

2. Олександр Букалов (Громадська організація «Донецький Мемо-
ріал», м. Донецьк);

3. Галина Бахматова (Херсонське обласне відділення Комітету ви-
борців  України, м. Херсон);

4. Олександр Степаненко («Гельсінська ініціатива-ХХІ», м. Чортків, 
Тернопільська область);

5. Євген Захаров (Харківська правозахисна група, м. Харків);

6. Ольга Калашник (Міжнародний жіночий правозахисний центр 
«Ла Страда–Україна», м. Київ);

7. Алла Тютюнник (Херсонська міська асоціація журналістів «Пів-7. Алла Тютюнник (Херсонська міська асоціація журналістів «Пів-7. Алла Тютюнник

день», м. Херсон );

8. Олексій Свєтіков (Луганське обласне відділення Комітету виборців  

України, м. Сєвєродонецьк, Луганська область);

9. Володимир Пономаренко (Конотопське товариство споживачів 

і платників податків «Гідність», м. Конотоп, Сумська область).

До Спостережної Ради Спілки входять відомі діячі правозахисного 

руху 60-х–80-х років: Зиновій Антонюк, Микола Горбаль, Йосип Зісельс, 

Василь Лісовий, Василь Овсієнко, Євген Пронюк та Євген Сверстюк.

Управління УГСПЛ здійснювали (центральний офіс у м. Києві):

Володимир Яворський — виконавчий директор

Людмила Єльчева — фінансовий директор

Максим Щербатюк — юристМаксим Щербатюк — юристМаксим Щербатюк

Олег Левицький — юрист

Олександр Бахов — юрист

Марина Говорухіна — PR-менеджер

Ірина Кучинська — головний бухгалтер

Назар Лосюк — офіс-менеджерНазар Лосюк — офіс-менеджерНазар Лосюк

Віталій Новиков — веб-адміністратор сайту УГСПЛ

Алла Андрусяк — секретарАлла Андрусяк — секретарАлла Андрусяк

Ксенія Харченко — PR-менеджер міжнародного фестивалю докумен-

тального кіно про права людини «Docudays UA».





> ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
Ми здійснюємо захист жертв порушень прав людини та осново-
положних свобод у судах, органах державної влади та місцевого 
само врядування;

Ми надаємо правову допомогу особам у захисті своїх прав
і свобод;

Ми проводимо моніторинг дотримання прав людини та основопо-
ложних свобод в Україні та інформуємо про факти порушень прав
і свобод;







Ми здійснюємо дослідження з прав людини та основоположних 
свобод, у тому числі, постійний моніторинг проектів законів та ін-
ших правових актів. Нашим завданням також є протидія прийняттю 
нормативних актів, що погіршують забезпеченість прав і свобод;

Ми навчаємо правам людини: проводимо освітні заходи і кампанії, 
семінари, тренінги, конференції, школи тощо; 

Ми сприяємо розвитку та підтримці мережі правозахисних орга-
нізацій.







До діяльності УГСПЛ можуть долучатися всі бажаючі. Ми вітаємо прагнення всіх небайдужих громадян долучитися до захисту прав людини 

в Україні. Як ви можете допомогти правозахисникам читайте тут: http://helsinki.org.ua/index.php?r=a1b20

Володимир Яворський, виконавчий директор УГСПЛ презентує

Доповідь про переслідування правозахисників в світі та Україні

Форум правозахисних організацій:

акція в Києві на Хрещатику





Консультування осіб з приводу порушень їхніх прав і свобод

Протягом 4 років УГСПЛ за підтримки фонду «Oxfam Novib» координує роботу 
єдиної мережі приймалень для надання громадянам безкоштовної первин-
ної правової допомоги. 

Приймальні УГСПЛ надають наступні види юридичної допомоги:

інформаційно-консультаційну;

підготовка документів, в тому числі позовних заяв;

представництво інтересів громадян у судах та інших органах влади;

підготовка заяв до Європейського Суду з прав людини.

Приймальні працюють за єдиними стандартами щодо обліку звернень і кон-
сультацій, порядку та процедур діяльності, етичних норм. Створений спіль-
ний інформаційний простір між приймальнями та налагоджений інформацій-
ний обмін.

У мережу входять 14 приймалень, які знаходяться в Херсоні, Харкові, Чер-
нігові, Кіровограді, Львові, Луганську, Донецьку, Миколаєві, Тернополі, Ко-
нотопі (Сумська область), Сєвєродонецьку (Луганська область), Севастополі
та Києві. 

У цих приймальнях щонайменше раз на тиждень проводиться прийом грома-
дян. Також багато громадян звертаються письмово (листами), телефоном чи 
за допомогою інтернету. Крім прийому громадян в обласних центрах кожна 
організація здійснює виїзні консультації по області в малодоступні місцевості, 
де взагалі часто відсутня правова допомога.

Протягом 2011 року приймальнями УГСПЛ було надано 15 855 консультацій. 
Найбільше по допомогу зверталися пенсіонери, люди з інвалідністю, без-
робітні та непрацюючі, засуджені та їхні родичі. Понад 56% консультацій було 
надано жінкам. Більше за все скарг від громадян надійшло на суди, міліцію, 









органи місцевого самоврядування та адміністрації підприємств, пенсійний 
фонд та органи соціального захисту.

Для підвищення якості надання юридичних послуг клієнтам приймалень,
УГСПЛ провела ряд освітніх заходів, на яких юристи отримали змогу підви-
щити кваліфікацію та обмінятися досвідом. Це, зокрема, семінари: «Захист 
прав людей з інвалідністю», «Тренінг з питань протидії гендерної дискриміна-
ції», «Актуальні питання захисту прав людини при реалізації права власності 
на нерухоме майно, виконання рішень судів і права людини у сфері ЖКГ», 
«Ефективний захист та допомога жертвам насильства у сім’ї».

У Києві громадяни можуть отримати консультацію дистанційно або заві-
тавши до приймальні. Щопонеділка з 14 до 18 години кваліфіковані юристи, 
адвокати надають консультації малозабезпеченим та іншим вразливим
групам населення.

2011 року офіс Спілки в Києві загалом надав 5 059 консультацій, з яких —
1 505 усних та письмових. У таких відповідях надається інформація щодо 
можливих шляхів захисту порушеного права. На підставі отриманих пові-
домлень УГСПЛ також систематично надсилає звернення до відповідних 
органів влади з метою поновити чи захистити права осіб. В окремих спра-
вах надається безкоштовний юрист. Також юридичні консультації надава-
лися на сайті УГСПЛ в онлайновому режимі, шляхом відповіді на запитання
у розділі «Питання правозахиснику». Цей розділ є одним з найбільш відвідува-
них і популярних серед громадян. За 2011 рік було надано 3 554 консультації
в онлайн режимі.

В 2011 році УГСПЛ підготувала та випустила для клієнтів приймалень серію 
буклетів (10 видів) накладом 5 тисяч штук кожен, серед яких: «Поновлення 
на роботі в разі незаконного звільнення», «Пільги багатодітним сім’ям», «Що 
робити працівнику коли йому не виплачують заробітну плату», «Справи 
приватного кримінального обвинувачення», «Оскарження постанови про 
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відмову у порушенні кримінальної справи», «Ваші права при затриманні
та арешті», «Свобода мирних зібрань», «Виконання рішень суду в цивіль-
ній справі», «Обов’язок батьків утримувати свою дитину», «Оскарження за-
очного рішення суду в цивільній справі».

Також УГСПЛ веде рубрику «Поради правозахисників», в якій містяться від-
повіді на найбільш часті питання, які задають відвідувачі сайту. Зокрема, 
як захистити свободу мирних зібрань, які права має особа при затриманні
та арешті тощо. Відвідати рубрику можна за цим посиланням:

http://www.helsinki.org.ua/index.php?r=a1b19

За цим посиланням можна знайти контакти юридичних приймалень:

http://www.helsinki.org.ua/index.php?r=a1b18

За цим посиланням можна поставити питання правозахисникам:

http://www.helsinki.org.ua/index.php?r=a1b4

Фонд стратегічних справ

Фонд стратегічних справ створений з метою надання УГСПЛ кваліфіко-
ваної правової допомоги жертвам порушень прав людини у справах, 
що мають стратегічне значення. Стратегічне значення мають справи, що 
змінюють адміністративну чи судову практику, змінюють законодавство
чи спрямовані на захист прав і свобод, коли ці порушення мають масовий 
чи брутальний характер.

Правова допомога може полягати у письмових чи усних консультаціях, 
у допомозі в складанні документів, а також представництві в судах чи ор-
ганах влади, міжнародних органах. Підтримка такої справи також може 
здійснюватися за допомогою інших методів, наприклад, досліджень, ма-
сових мирних заходів, поширенні інформації через ЗМІ та інших формах 
проведення кампаній захисту порушених прав.

УГСПЛ може повністю або частково оплачувати вартість надання право-
вих послуг, якщо такі послуги не надаються безкоштовно. Жертви пору-

шень прав людини чи інші особи можуть нести солідарні витрати у надан-
ні правової допомоги.

Фонд діє відповідно до Положення, що можна знайти за цим посиланням:

http://www.helsinki.org.ua/index.php?r=a1b9 

У 2011 році в рамках Фонду було підтримано 35 справ, що стосувалися 
захисту різних прав і свобод: свободи мирних зібрань, прав людей з ін-
валідністю, соціально-економічних прав, захисту громадських активістів 
тощо.

Успішні приклади діяльності Фонду у 2011 роціУспішні приклади діяльності Фонду у 2011 роціУ

Україна заплатить біженцю з Росії 6 000 євро моральної шкоди

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1311159081

5 липня 2011 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс рішення, 
яким затвердив мирову угоду Льоми Сусарова з Україною.

Відповідно з рішенням у справі Сусаров проти України, чеченець Льома 
Сусаров відмовився від підтримання своєї скарги проти України. У свою 
чергу, Уряд погодився відшкодувати Заявнику справедливу сатисфакцію 
у розмірі 6 000 євро за завдану моральну шкоду. Погоджуючись на ми-
рову угоду, Заявник передовсім виходив з того, що Київський окружний 
адміністративний суд м. Києва своєю постановою від 02.07.2008 року виз-
нав незаконним і скасував рішення Генеральної прокуратури України від 
27.07.2007 року про його екстрадицію до РФ. Того ж дня — Льома Суса-
ров був звільнений з-під варти і зовсім невдовзі відбув у одну із країн ЄС, 
яка надала йому притулок від переслідування російської та української 
влади.

Інтереси Заявника в національних судах і ЄСПЛ представляв юрист гро-
мадської приймальні УГСПЛ, адвокат Олег Левицький. До справи порятун-
ку Заявника також доклались чисельні активісти громадських організа-
цій в Україні та за кордоном. Зокрема, Міжнародна Амністія оголошувала





акцію термінової допомоги. Впродовж року перебування Льоми Сусарова 
під вартою у Київському СІЗО в очікуванні екстрадиції, значна та діяльна 
допомога надходила з офісу УВКБ ООН в Україні, особисто від Уповнова-
женого ВР з прав людини Ніни Карпачової.

У Дніпропетровську розпочався перший в країні процес проти аптек, 
необладнаних пандусами

http://helsinki.org.ua/ru/index.php?id=1323951021

6 липня 2010 року Дмитро Жаркий відправився до аптеки за ліками. Щоб 
потрапити всередину приміщення, йому потрібно було подолати декілька 
сходинок. Жодної можливості піднятися на ганок аптеки по пандусу на ін-
валідному візку не було, тому йому довелося просити допомоги в перехо-
жих внести його нагору.

Дмитро за фахом — адвокат. Щоб захистити свої права, він написав скарги 
до міського управління соцзахисту, головного архітектурно-будівельного 
управління та державної інспекції з контролю якості лікарських засобів. 
Проте всі ці структури у відписках запевнили — не компетентні у вирішен-
ні таких питань.

Дмитро Жарий: «Я не хочу бути залежним від інших людей, їх настрою і фі-
зичних можливостей при реалізації своїх прав і законних інтересів».

Суд першої інстанції позов Дмитра не задовольнив, проте він, за спри-
янням фахівців УГСПЛ, уже готує апеляцію. Збирається дійти до Європей-
ського суду з прав людини. 

У Сімферополі відстояли право на мирні збори

http://helsinki.org.ua/ru/index.php?id=1321273972 

Рішенням Залізничного районного суду міста Сімферополя визнано неза-
конним розпорядження Сімферопольського міського виконавчого комі-

тету, якими змінюються правила, що регулюють проведення мирних мі-
тингів і зібрань.

Після того як 25 лютого цього року міськвиконком видав своє розпоряд-
ження, сімферопольці подали проти місцевої влади позов до суду, вважаю-
чи, що своїм рішенням посадовці утискають їхнє право на мирні зібрання.

За словами позивача Олександри Дворецької, є неприйнятним положен-
ня, згідно з яким жителі Сімферополя повинні повідомити міську владу 
про проведення своїх заходів за десять днів. Правозахисниця нагадує, що 
в статті 39 Конституції України йдеться про повідомчий характер органі-
зації масових зборів і будь-яких інших обмежень, за винятком судових, 
Основний закон країни не передбачає. Таким чином, встановлення будь-
яких строків, що зробив міський виконком, є незаконним. 

Наразі відомо, що міська влада звернулася до суду з апеляційною скаргою.

Суд визнав депутата винним у побитті журналіста Дементія Білого

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1321880146

Підприємця, депутата Херсонської міськради (Партія регіонів) Віктора 
Шевчука визнано винним у завданні легких тілесних ушкоджень жур-
налісту, керівнику Херсонського обласного відділення Комітету виборців 
України Дементію Білому. 

Таке рішення оголосила 21 листопада суддя Суворовського районного 
суду в Херсоні Ольга Слюсаренко.

Зокрема, суддя, посилаючись на свідчення свідка й факти, встановлені під 
час судового розгляду, вважає, що пан Шевчук умисно завдав каліцтва пану 
Білому 14 вересня 2010 року під час публічного звіту мера Херсона Воло-
димира Сальдо в обласному музично-драматичному театрі ім. М. Куліша. 
Водночас вимоги сторони обвинувачення були задоволені частково: за рі-
шенням суду Віктор Шевчук має сплатити штраф у розмірі 850 грн (згідно 
з ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України) і виплатити постраждалому 
Дементію Білому компенсацію моральної шкоди в сумі 4 тис. грн.





Прокурор з боку обвинувачення вимагав для Віктора Шевчука покаран-
ня у вигляді 200 годин громадських робіт, а Дементій Білий — 10 тис. грн. 
компенсації моральної шкоди. 

В Херсоні під час звіту мера 14 вересня 2010 року до зали не хотіли пуска-
ти журналістів і опозиційних депутатів. Коли їх нарешті пустили і Дементій 
Білий поставив меру запитання про факт недопуску, його виштовхали із 
зали у фойє, де побили.

На Дементія Білого було складено протокол про адміністративне пору-
шення як на ініціатора бійки. А сам він подав до прокуратури заяву про 
побиття та перешкоджання журналістській діяльності, однак справу за 
статтею про перешкоджання так і не було порушено. Натомість прокура-
тура порушила кримінальну справу проти іншого учасника бійки Віктора 
Шевчука за фактом нанесення Дементію Білому легких тілесних ушкод-
жень (ч. 1 статті 125 ККУ).

У судових процесах Дементій Білий виступав як звинувачений і як по-
страждалий. Суд не знайшов адмінправопорушення (хуліганства) в його 
діях. Згодом суддя об’єднала дві справи в одну і скерувала її на дорозслі-
дування. У результаті дорозслідування слідчий висунув Дементію Білому 
звинувачення в нанесенні умисних легких тілесних ушкоджень Вікторові 
Шевчуку. Справу за цим звинуваченням нині закрила про куратура.

Україна буде відповідати за порушення свободи мирних зібрань?

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1326717027

Європейський суд з прав людини передав на комунікацію до Уряду Украї-
ни справу одесита Михайла Шмушковича, котра підтримується Фондом 
стратегічних справ УГСПЛ.

19 березня 2009 року Михайло Шмушкович, віце-президент Молодіжної 
громадської організації «Зеленка» та депутат Одеської міської ради, про-
вів мирне зібрання. Пікет був малолюдним, пройшов без жодних пору-
шень громадського порядку. Проте за його проведення Михайла оштра-
фували на 170 гривень.

Обставини, за яких оштрафували Шмушковича, досить дивні. Так, через 
16 днів після пікету, старшина міліції Приморського районного відді-
лу Одеського міського управління ГУМВС України завітав до квартири
Михайла, де склав Протокол про адміністративне правопорушення за стат-
тею 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі —
КУпАП), що нібито було здійснено Шмушковичем під час зібрання.
У Протоколі не вказувалося яке саме порушення порядку здійснив Шмуч-
кович як відповідальний за проведення пікету. Найцікавіше, що судді як 
першої, так і апеляційної інстанції з таким викладенням фактів беззапе-
речно погодились. Більше того, в рішенні одеських суддів йдеться, що за-
явку про проведення мітингу треба подавати за10 днів, і аж ніяк не за 2,
як це зробив Шмучкович.

Аргументи про те що: «В Україні діє єдина законодавча норма, яка регулює 
реалізацію права громадян на мирні зібрання — ст. 39 Конституції Ук-
раїни і ця стаття не вимагає від організаторів зібрань повідомляти про 
зібрання за 10 днів і встановлює, що обмежити реалізацію права на мирні 
зібрання може лише суд і лише за визначеними цією статтею підставами, 
серед яких немає такої підстави як відсутність повідомлення про прове-
дення зібрання» на суд враження не справили.

Слід зазначити, що постанова суду першої інстанції чомусь не була оголо-
шена негайно та прилюдно в залі судового засідання, як того вимагає стат-
тя 285 КУпАП. Документ був відданий представнику Шмучковича прямо
в руки лише через три години після завершення судового засідання. Апе-
ляційний суд Одеської області погодився з рішенням першої інстанції
та не побачив в діях колег жодних процесуальних порушень. Рішення на-
було сили та оскарженню не підлягало.

Фонд стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини 
визнав справу Михайла Шмушковича стратегічною та підготував заяву до 
Європейського суду з прав людини, в якій вказав про порушення права на 
мирні зібрання.

Наразі справа передана на комунікацію до Уряду України, який має
до 5 квітня відповісти щодо прийнятності цієї заяви, а також по суті щодо 
порушення права на справедливий суд та свободи мирних зібрань.





Сайт УГСПЛ

Портал УГСПЛ — потужне джерело інформування громадян. На сайті мож-
на знайти доповіді правозахисних організацій та міжнародних організа-
цій, матеріали Ради Європи та інституцій ООН з прав людини щодо Украї-
ни та іншу корисну інформацію.

Ресурс пропонує до уваги відвідувачів правозахисні українські та міжнарод-
ні новини. Сайт ведеться українською, російською та англійською мовами.

У 2011 році кількість перегляду сайту www.helsinki.org.ua зросла вдвічі — 
більше ніж 2 000 на день. Географія відвідувачів різноманітна. Правоза-
хисними новинами з України цікавляться як самі українці, так і австралійці, 
американці, росіяни, канадці, китайці тощо. 

2 ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ





Динаміка зростання відвідувачів сайту УГСПЛ

рік хіти відвідувачі хости

2005 19 855 5 699 5 553

2006 116 529 43 876 41 561

2007 184 640 80 669 78 099

2008 314 709 156 894 152 699

2009 499 999 279 751 272 314

2010 595 450 347 164 337 337

2011 715 380 424 142 406 622

Статистика відвідування сайту за 2011 рік становить

місяць хіти відвідувачі хости

1 17 097 10 806 20 265

2 51 114 28 379 27 910

3 51 576 27 863 28 454

4 46 576 25 768 26 282

5 44 935 26 451 26 512

6 44 103 23 790 23 774

7 36 512 19 380 19 456

8 46 370 26 432 25 389

9 69 829 43 281 41 779

10 79 298 49 731 45 675

11 98 307 60 917 55 548

12 100 027 65 469 59 418

Блог УГСПЛ http://ugspl.livejournal.com/ — 260 постійних читачів.

Блог-спільнота «Хроніки прав людини»

http://community.livejournal.com/ua_human_rights/ — учасниками спіль-http://community.livejournal.com/ua_human_rights/ — учасниками спіль-http://community.livejournal.com/ua_human_rights/
ноти є 107 осіб.

УГСПЛ в Twitter http://twitter.com/UGSPL/ — 400 фоловерів.http://twitter.com/UGSPL/ — 400 фоловерів.http://twitter.com/UGSPL/

УГСПЛ у Facebook

http://www.facebook.com/pages/Ugspl/161635813884383 — 195 осіб лайк-
нули сторінку.

Правозахисне відео http://www.youtube.com/ugspl/

УГСПЛ збирає відео про факти порушень прав людини в Україні та про інші 
правозахисні події в країні. Спілка використовуватиме таке відео для по-
ширення в ЗМІ, можливого усунення порушень, як доказ порушення прав 
у судових процесах, органах влади та міжнародних організаціях.





Школа з проведення громадських кампаній

Всеукраїнська освітня програма «Розуміємо права людини» розпочала 
свою роботу в 2008 році. Програма є довгостроковою громадською кам-
панією, спрямованою на забезпечення доступу до освіти в сфері прав 
людини в Україні в межах активності громадянського суспільства та на 
офіційному рівні.

Перші кроки плану дій програми розпочались із партнерських проек-
тів УГСПЛ, Норвезького Гельсінського Комітету, громадської організації 
М’АРТ та Міжнародного фонду «Відродження». На даний час у рамках 
програми вдалось об’єднати зусилля багатьох громадських організа-
цій та активістів, які діють на захист та підтримку прав людини в Україні
та за кордоном*.

Поступово діяльність програми дозволяє вплинути на розвиток правоза-
хисного руху, долучати до нього молодих активістів. Для активістів гро-
мадянського суспільства та молоді проводяться всеукраїнські та місцеві 
Школи з прав людини та спеціалізовані тренінги, присвячені різним видам 
дій на захист та підтримку прав людини, організації громадських кампаній. 
Окремі тренінги є швидкою реакцією на актуальні проблеми. На приклад, 
у 2011 році відбувся тренінг «Права людини в місцях несвободи», що пере-
дбачав підготовку групи активістів, які намагаються вплинути на ситуацію 
з дотриманням прав людини в державних закладах, що по факту їхньо-
го функціонування є закритими і належать до різних відомств — охоро-
ни здоров’я, освіти, соціальної політики, пенітенціарної системи, органів 
внутрішніх справ і т. п. У Школі з прав людини в інтересах людей з інвалід-
ністю у 2011 році взяли участь активісти, які готують альтернативний звіт 
щодо виконання Україною положень Конвенції ООН про права людей
з інвалідністю. Програма в якості освітньої платформи підтримує ініціати-
ви Асоціації Українських моніторів з дотримання прав людини в діяльності 
правоохоронних органів. 

Журналісти приєднуються до активних дій, беручи участь у довгостроко-
вому Курсі «Роль журналістики у захисті та підтримці прав людини». Їхні 

* Перелік партнерів програми включає біля 50 організацій, серед яких є ті, що безпосередньо здій-
снюють окремі компоненти плану дій програми, ті, які діляться своїм експертним досвідом, та ті, 
що надають фінансову підтримку.
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матеріали спонукають дивитись на окремі випадки та суспільні проблеми 
крізь призму прав людини. Вони здатні підсилювати ефективність громад-
ських кампаній.

Вплив на офіційну систему освіти в сфері прав людини здійснюється пе-
редусім через залучення працівників освітніх закладів, які мають актив-
ну громадянську позицію. Наразі створюється мережа «Школа — тери-
торія прав людини» із загальноосвітніх навчальних закладів, педагогічні 
працівники та адміністратори яких проходять навчання в рамках про-
грами. Розробляються пропозиції щодо інтеграції тем з прав людини до 
навчальних програм службової підготовки в органах внутрішніх справ.
До цієї роботи залучаються працівники вищих навчальних закладів систе-
ми ОВС України.

Освітні дії поступово відкривають пенітенціарну систему України. 
У 2011 році громадські активісти мали змогу проводити освітні заходи 
у виправних колоніях із використанням спеціально створеного навчаль-
ного відеофільму.

Завдання продовження практичної підготовки активістів є постійно дію-
чим компонентом програми «Ініціативи активістів: права людини», завдя-
ки якому активісти, котрі проходили навчання можуть отримати експер-
тний супровід та невелику ресурсну підтримку їхніх ініціатив у захисті та 
підтримці прав людини.

Інформаційну платформу програми створюють її сайт (www.edu.helsinki.
org.ua) та соціальна мережа (www.hr-activists.net). Ці інформаційні ресур-
си не тільки інформують про діяльність програми, знайомлять із найваж-
ливішими з точки зору прав людини подіями й проблемами, активністю 
випускників програми після навчання, але й створюють додаткові мож-
ливості для безпосередніх дій на захист прав людини, їхнє планування,
суспільні дискусії.

Окремо варто відмітити спрямованість на міжнародні солідарні дії на за-
хист прав людини. Маючи партнерів в інших країнах у рамках програми 
з 2011 року діє партнерський міжнародний Курс з прав людини для моло-

дих активістів. Ця нова ініціатива народилась на ґрунті акцій солідарності 
української молоді з білоруськими активістами.

У 2011 році в рамках програми відбулось біля 30-ти навчальних заходів, 
серед яких 14 було проведено безпосередньо УГСПЛ. Учасниками нав-
чальних заходів, які проводились УГСПЛ були 164 активісти та громад-
сько-активні молоді особи, 34 журналісти, 10 працівників системи ОВС, 
35 педагогів. 30 ініціатив, спрямованих на захист та підтримку прав лю-
дини, отримали експертний супровід і 7 із них — невелику ресурсну
підтримку.

Програма тісно співпрацює з Міжнародним фестивалем Документально-
го кіно про права людини «Docudays UA». Обидві ініціативи мають спільні 
плани, об’єднані єдиною метою.

З 2012 року ще однією цільовою групою програми стануть адвокати. Цей 
напрямок працюватиме в партнерстві з Фундацією Будинків Прав Людини 
(Осло, Норвегія).

Найближчі плани програми передбачають розвиток та підтримку мережі 
випускників, збільшення роботи на рівні місцевих громад, посилення 
ефективності всеукраїнських навчальних заходів, які стали традиційними, 
приділення особливої уваги тренінгам з організації громадських кампаній 
на захист та підтримку прав людини, посилення впливу на формальну
систему освіти.

Повний щорічний звіт про діяльність програми публікується на сайті:

www.edu.helsinki.org.ua 

«Програма навчання правам людини в Україні» — спільний проект 
Української Гельсінської спілки з прав людини та Норвезького Гель-
сінського Комітету. 

Більше про програму «Розуміємо права людини» можна знайти в Ін-
тернеті:

http://www.edu.helsinki.org.ua





Робота в консультативно-дорадчих органах при органах влади

Представники УГСПЛ є членами двох комісій національного рівня при ор-
ганах державної влади — Комісії зі зміцнення демократії та утвердження 
верховенства права

http://www.president.gov.ua/documents/12615.html

та Комісії з питань попередження катувань

http://www.president.gov.ua/documents/14191.html.

Міжнародна діяльність

У червні 2011 року УГСПЛ підготувала коротку доповідь про прогрес
у дотриманні прав людини в Україні за 2010 рік для міністерської конфе-
ренції країн східного партнерства Європейського Союзу. 

22 липня Українська Гельсінська спілка з прав людини направила до 
Комітету ООН з ліквідації расової дискримінації альтернативну до-
повідь щодо виконання Україною Міжнародної конвенції ООН про 
ліквідацію усіх форм расової дискримінації. В доповіді УГСПЛ нада-
ла загальні рекомендації щодо подолання існуючих в Україні форм
дискримінації.

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1312376836

У жовтні представники УГСПЛ взяли участь у щорічній нараді ОБСЄ з люд-
ського виміру у м. Варшава (Польща), що є найбільшою в Європі регіо-
нальною конференцією з питань дотримання прав людини. За участі 
представників урядів країн-членів ОБСЄ, представників неурядових
та міжнародних організацій учасники обговорюють актуальні проблеми 
та шляхи їх вирішення. УГСПЛ поширила під час конференції письмові 
повідомлення щодо порушень прав людини в Україні у 2011 році.

У листопаді УГСПЛ взяла участь У третьому Форумі громадянського сус-
пільства східного партнерства, що відбувся у м. Познань (Польща). Також 
у листопаді була представлена друга коротка доповідь про прогрес у до-
триманні прав людини в Україні за 2011 рік для міністерської конференції 
країн східного партнерства Європейського Союзу.

У лютому, липні та листопаді представники УГСПЛ взяли участь у ро-
бочих зустрічах Комісії зі стратегічного партнерства Україна — США
в рамках політичного діалогу щодо проблем верховенства права та до-
тримання прав людини. УГСПЛ готувала до них відповідні повідомлення 
про актуальні проблеми прав людини в Україні.

У вересні УГСПЛ взяла участь у Шостій Дублінські платформі для право-
захисників, що є місцем зустрічі понад сотні правозахисників з близько 
80 країн світу. Правозахисники обмінюються інформацією про тенденції 
порушень прав людини та технологіями власної роботи. Платформа ор-
ганізовується міжнародною організацією FrontLine Defenders (м. Дублін, 
Ірландія), http://www.frontlinedefenders.org/platform.

У жовтні УГСПЛ взяла участь у Регіональній конференції щодо захисту 
правозахисників, організованій Комісаром Ради Європи з прав людини 
у м. Страсбург, (Франція). Під час конференції була поширена інформація 
про утиски правозахисників в Україні та погіршення умов їхньої діяльності.

Звернення до органів влади

Правозахисники: Голова вищого суду з цивільних та кримінальних справ 
повинен бути звільнений за порушення присяги

24 січня 2011 року УГСПЛ разом з Харківською правозахисною групою, 
Центром політико-правових реформ, Асоціацією правників України,
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Міжнародним жіночим правозахисним Центром «Ла Страда–Україна»
та Асоціацією українських моніторів з дотримання прав людини в діяль-
ності правоохоронних органів звернулась до Вищої Ради юстиції та до 
Президента України стосовно порушення присяги головою Вищого спе-
ціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ Л. Фесен-
ка. Народний депутат Л. Фесенко 7 жовтня 2010 року проголосував за об-
рання себе суддею вищого суду з цивільних і кримінальних справ, а потім 
довгий час продовжував голосувати в парламенті, тобто поєднував функ-
ції судді та народного депутата, що заборонено Конституцією.

http://helsinki.org.ua/index.php?r=a1b1c9

Результат: Адресати звернення не побачили порушення у таких діях суд-
ді, але невдовзі парламент позбавив його депутатських повноважень.

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1298891277

Відкрите звернення УГСПЛ та ХПГ щодо ситуації, яка склалася навколо 
«Газети по-киевски»

28 березня 2011 року Українська Гельсінська спілка з прав людини
та Харківська правозахисна група стали на захист «Газети по-киевски»
та звернулися до її власника пана Коломойського, з вимогою припинити 
нищення газети, до Верховної Ради України аби на законодавчому рівні 
вжити заходів, які захистять свободу медіа від дій власника, спрямованих 
на знищення видання. У зверненні правозахисники зазначили, що «спра-
ведливість має бути відновлена, а подібна практика, яка принижує і гань-
бить країну, не мала жодного продовження у майбутньому».

Результат: 19 травня вихід газети було відновлено, проте 22 червня газету 
було закрито. Як пояснив її власник, «з фінансових причин».

http://lb.ua/news/2011/06/22/102662_Gazetu_pokievski_zakrili.html

Відкрите звернення щодо законопроекту про внесення змін до Закону 
України «Про доступ до публічної інформації»

28 квітня 2011 року УГСПЛ та Харківська правозахисна група звернулась до 
голови Верховної Ради з проханням відмовитися від внесення змін до Зако-
ну України «Про доступ до публічної інформації», оскільки вони призводять 
до звуження обсягу прав людини та суперечать європейським стандартам.

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1303991218

Результат: депутати відмовились від внесення змін, проти яких виступи-
ли правозахисні та інші організації

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1306833775

Звернення до керівників демократичних країн світу

8 червня 2011 року Спілка звернулась до громадських організацій з про-
позицією закликати представників демократичних країн світу застосувати 
механізм заборони на видачу віз посадовим особам, які причетні до по-
рушення прав людини в Україні, а також заморозити фінансові активи, які 
ті мають за кордоном. Звернення підписали 168 організацій та громадян. 

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1307592518

Результат: В українських чиновників почали виникати проблеми з отри-
манням віз. Зокрема, подібні ситуації виникали у помічників народних де-
путатів і співробітників, які представляють судову гілку влади. Чотирьом 
високопоставленим співробітникам Генпрокуратури відмовлено у в’їзді 
в Сполучені Штати Америки. Представники парламентської фракції Бют-
Батьківщина Олег Білорус і Андрій Шкіль заявили, що посольства Євро-
союзу одержали негласну вказівку обмежити видачу шенгенських віз ук-
раїнським чиновникам. 

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1319709721

http://gazeta.ua/articles/politics/_ukrajinskim-chinovnikam-vzhe-ne-vidayut-
vizi-do-es-zmi/405920





Українська Гельсінська спілка з прав людини просить Карпачову всту-
питися за права чорнобильців, дітей-війни та пенсіонерів

14 липня 2011 рокуУкраїнська Гельсінська спілка з прав людини звернулась 
до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та до керівників депутат-
ських фракцій з проханням направити Конституційне подання до Конститу-
ційного Суду України про невідповідність положення пункту 4 Прикінцевих 
положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік». 
Адже ці положення закону передбачають скасування конкретизованих
обсягів соціальних прав і гарантій, які закріплені спеціальними законами.

Результат: 50 народних депутатів звернулися з конституційним поданням 
щодо відповідності Конституції України закону про Державний бюджет на 
2011 рік зі змінами від 14 червня, які призводять до порушення прав пос-
траждалих внаслідок Чорнобильської АЕС, осіб, які мають статус дітей вій-
ни, та низки інших категорій громадян. 

http://frontzmin.ua/ua/media/news/none/4427-arsenij-jatsenjuk-initsijuvav-
zvernennja-do-ks-schodo-zvuzhennja-sotsialnih-garantij-chornobiltsjam-

ta-ditjam-vijni.html

Генпрокуратура хоче покарати суддів за дотримання Конституції
та Європейської конвенції з захисту прав людини

28 липня 2011 року УГСПЛ отримала докази втручання Генпрокуратури 
у діяльність суду. В зв’язку з цим організація направила відкрите звернен-
ня до Вищої ради юстиції та суб’єктів законодавчої ініціативи. Представ-
ники спілки зазначили — суддів хочуть покарати за те, що вони витлума-
чили кримінально-процесуальний закон у світлі Конституції України та 
Конвенції і запобігли новому порушенню державою своїх міжнародних 
зобов’язань. Фактично заступник генпрокурора звинувачує суддів в тому, 
що обвинувачення не змогло аргументовано довести необхідність утри-
мання людини під вартою. Прокурор в суді не навів жодного конкретного 
факту на користь такого рішення.

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1311841868

Результат: Після звернення УГСПЛ представник Генпрокуратури відкли-
кав з Вищої Ради юстиції пропозицію про звільнення суддів.

УГСПЛ та ХПГ заявляють про брутальні порушення свободи вираження 
поглядів в Харкові

19 вересня 2011 року Українська Гельсінська спілка з прав людини та Хар-
ківська правозахисна група оприлюднили відкрите звернення з приводу 
позбавлення можливості здійснювати мовлення опозиційних харківських 
телекомпаній АТН, «Фора» і «А/ТВК». У зверненні йдеться що такі дії — «це 
брутальне порушення фундаментального права на свободу вираження 
поглядів, що закріплене статтею 34 Конституції України та статтею 10 Євро-
пейської конвенції захисту прав людини та основоположних свобод. Різні 
офіційні причини для відключення каналів, а саме «відсутність санітарного 
паспорту» в АТН, нібито «систематична несплата послуг» провайдера у ви-
падку з ТРК «Фора» і нібито відсутність договірних зобов’язань щодо транс-
ляції у випадку ТРК «А/ТВК» є не чим іншим як засобами політичного тиску.

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1316420782

Результат: Станом на кінець 2011 року працює лише ТРК «Фора». Інші ка-
нали досі не відновили мовлення. 

Відкрите звернення українських правозахисних організацій щодо вироку 
Тимошенко

25 жовтня 2011 року Українська Гельсінська спілка з прав людини та 
Харківська правозахисна група закликали правозахисні організації при-
єднатися до звернення щодо вироку у справі Тимошенко (11 жовтня Пе-
черський районний суд міста Києва виніс вирок у справі Юлії Тимошенко, 
засудивши її до семи років ув’язнення за дії, пов’язані з контрактами на 
постачання російського газу). Правозахисники зазначили: «Ми стурбовані 
тим, що цей вирок може мати наслідком перегляд норм кримінального 





права заради політичного вирішення ситуації, що склалася». Звернення 
підписали 55 осіб.

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1319529940

Результат: Вирок Тимошенко апеляційний суд не скасував.

Звернення УГСПЛ до депутатів стосовно наміру запровадити відпові-
дальність за «пропаганду гомосексуалізму»

27 жовтня 2011 року Українська Гельсінська спілка з прав людини звер-
нулась до керівників депутатських фракцій та голів парламентських комі-
тетів із рекомендацією відхилити при розгляді у першому читанні проект 
Закону України № 8711 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
(щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)». Правоза-
хисники зазначили, що прийняття законопроекту спричинить невиправ-
дане обмеження права громадян «збиратися мирно, без зброї і проводити 
збори, мітинги, походи та демонстрації», гарантованого статею 39 Консти-
туції України, оскільки будь-який публічний захід (пікет, мітинг, хода тощо), 
спрямований, зокрема, на захист прав людини для представників ЛГБТ-
спільноти (гомосексуалів, бісексуалів і трансґендерів), може бути кваліфі-
кований як «пропаганда гомосексуалізму». У разі прийняття законопроек-
ту також відбудеться диспропорційне й дискримінаційне звуження права 
на свободу думки та слова однієї соціальної групи при отриманні явної 
переваги іншою соціальною групою, що суперечитиме статті 24 Консти-
туції України.

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1319725738

Результат: Профільний парламентський комітет з питань свободи слова 
та інформації повідомив, що поділяє точку зору правозахисників та чекає 
на розгляд законопроекту в інших комітетах та структурних підрозділах 
Верховної Ради. 

УГСПЛ: «Укрзалізниця» позбавляється соціально значущих маршрутів 
поїздів

5 грудня 2011 року УГСПЛ звернулась до керівництва держави і Антимо-
нопольного комітету України щодо значного скорочення маршрутів паса-
жирських поїздів і вимагає перегляду цього рішення. У своєму зверненні 
автори зазначають, що пересування країною — «це не примха громадян, 
а часто об’єктивна потреба в пересуванні до роботи, збереженні сімейних 
і соціальних відносин. Це також необхідно для доступу до певних держав-
них послуг, зокрема, звернення до суду, лікарні або інших органів влади 
тощо». Зважаючи на це, держава повинна забезпечити сполучення не 
тільки зі столицею, а також з обласними центрами, міжобласними містами
і на приміському сполученні». Українська Гельсінська спілка з прав люди-
ни вважає, що скорочення маршрутів поїздів є зловживанням монополь-
ним становищем «Укрзалізниці» та спробою перешкоджати в реалізації 
громадянами права на свободу пересування.

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1323248185

Результат: У відповіді на звернення УГСПЛ про скорочення соціально 
значущих маршрутів поїздів чиновниками було зазначено таке: «Врахо-
вуючи соціальне значення курсування зазначеного вами у листі поїзда 
№ 360/359 Львів-Київ, його було збережено».

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1324987789

Відкрите звернення Української Гельсінської спілки з прав людини та 
Харківської правозахисної групи до влади Республіки Казахстан

22 грудня 2011 року УГСПЛ разом з Харківською правозахисною гру-
пою розпочали збір підписів під зверненням до влади Республіки Казах-
стан щодо ситуацією в місті Жанаозен. Станом на кінець 2011 року було 
зібрано 12 підписів. 

http://helsinki.org.ua/ru/index.php?id=1324566334





Прес-конференції

24 лютого 2011 року відбулось представлення доповіді правозахисних 
організацій «Права людини в Україні 2009–2010». У складенні доповіді взя-
ли участь понад 40 правозахисних організацій з усіх регіонів України. До-
кумент містить в собі 26 розділів.

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1298539777

10 червня 2011 року Українська Гельсінська спілка з прав людини та Ко-
мітет міжнародного контролю за ситуацією з правами людини в Білорусі 
провели прес-конференцію, на якій представили рекомендації українській 
владі щодо відносин з Білоруссю. Під час презентації йшлося про те, що Ук-
раїна має не чітку позицію стосовно Білорусі. А це може означати толеру-
вання диктаторських методів розправи над суспільством.

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1307710712

4 серпня 2011 року УГСПЛ провела прес-конференцію, присвячену Ство-
ренню Громадського комітету захисту від політичних переслідувань в Україні

7 листопада 2011 року в рамках Міжнародної конференції «Свобода 
мирних зібрань: європейські стандарти для України» організаторами якої 
стали Комісія зі зміцнення демократії й утвердження верховенства пра-
ва, програма «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження», 
Національний демократичний інститут міжнародних відносин, Українська 
Гельсінська спілка з прав людини та Проект USAID «Україна: справедли-
ве правосуддя», була проведена прес-конференція, під час якої учасники 
озвучили рекомендації органам влади з приводу регулювання права на 
мирні зібрання.

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1320674467

21 листопада 2011 року УГСПЛ разом з Харківською правозахисною гру-
пою представили результати дослідження про політичні переслідування 
в Україні протягом 2010–2011 років. За словами авторів документу, без-
сумнівну політичну основу мають кримінальні справи проти учасників 
«податкового майдану», членів ГО «Тризуб» та колишніх посадовців: Тимо-
шенко, Луценко, Данилишина, Корнійчука.

http://helsinki.org.ua/index.php?id= 1321880101
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8 грудня 2011 року Українська Гельсінська спілка 
з прав людини та Міжнародна організація Міжна-
родна федерація за права людини (FIDH) провели 
прес-конференцію, присвячену презентації міжна-
родної доповіді Обсерваторії по захисту правоза-
хисників, присвяченій ситуації з переслідуванням 
правозахисників та громадських активістів в світі 
та України. Зокрема FIDH віднесла Україну до кате-
горії держав, де зафіксовано «найбільш серйозний 
тиск на правозахисників». До таких країн експерти 
також віднесли Латвію, Ірак, Уганду, Руанду, Індонезію, Афганістан, Пакис-
тан, Індію, М’янму і більшість латиноамериканських країн. Автори доку-
мента також відзначили, що з початку 2010-го до середини 2011 року ситу-
ація в регіоні помітно погіршала. Поряд з Білорусією, Росією, Узбекистаном
та іншими країнами СНД в Україні різко зросли авторитарні тенденції.

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1323352364

Повний текст звіту FIDH можна знайти за цим посиланням:

http://www.£ dh.org/Uporstvo-svidetel-stvovaniya

26 грудня 2011 року програма «Верховенство права» Міжнародного 
фонду «Відродження», Українська Гельсінська спілка з прав людини та 
Харківська правозахисна група провели прес-конференцію «Хто і як за-
робляє гроші на проблемах пільговиків», де були висвітлені, зокрема, на-
ступні питання «Програму подолання бідності провалено. Що далі? Чому 
пільги загрожують європейській інтеграції України? Що спільного між га-

зовими угодами з Росією та соціальними виплатами? Хто і як втручається 
в діяльність громадських організацій «чорнобильців»? Хто і як заробляє 
гроші на проблемах пільговиків? Чому соціальні права є основною рушій-
ною силою вуличних протестів в Україні?»

ЗМІ про УГСПЛ

УГСПЛ завжди з готовністю співпрацює з засобами масової інформації
та надає коментарі журналістам з питань, пов’язаних з правами людини.

У 2011 році про Українську Гельсінську спілку з прав людини в засобах ма-
сової інформації було понад 200 згадок, а це означає, що майже кожного 
дня правозахисники намагалися привернути увагу ЗМІ до проблем з пра-
вами людини в Україні.

Зокрема, діяльність правозахисників висвітлювали такі ЗМІ як УНІАН, те-
леканал 1+1, 5 канал, телеканал «Тоніс», телеканал СТБ, телеканал TVi, 
телеканал «Україна», газета «Комсомольская правда в Украине», журнал 
«Кореспондент», газета «Сегодня», радіо «Німецька хвиля», радіо «Свобо-
да», радіо «Ера» тощо. 

За більш детальною інформацією просимо звертатися за цими посилан-
нями:

http://helsinki.org.ua/index.php?r=a1b1c10 — рубрика сайту «Преса про нас»

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1184236923 — рубрика сайту «Преса 
про Антипремію «Будяк року»





Представлення доповіді правозахисних організацій «Права людини 
в Україні 2009–2010»

24 лютого 2011 року в Києві Україн-
ська Гельсінська спілка з прав люди-
ни та Харківська правозахисна група
презентували спільну щорічну до-
повідь українських правозахисних 
організа цій про стан з правами лю-
дини за 2009–2010 рр. Зазвичай це до-
слідження використовується в якості 
джерела інформації такими організа-
ціями як Рада Європи, ООН, ОБСЄ та іншими структурами та організаціями. 
Так, 11 квітня 2011 року Держдепартамент США в доповіді про права люди-
ни в Україні посилається на УГСПЛ:

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1302528642

У складенні доповіді взяли участь понад 40 правозахисних організацій 
з усіх регіонів України. Документ містить 26 розділів щодо дотримання 
різних прав і свобод.

Детальнішу інформацію про захід можна знайти за цим посиланням:

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1298539777

З текстом доповіді можна ознайомитись за цим посиланням:

http://helsinki.org.ua/index.php?r=a1b7c6

П’ятий форум правозахисних організацій України

16 червня 2011 року в Києві УГСПЛ провела П’ятий форум правозахи-
сних організацій. Правозахисники зі всієї України проголосили спільний 
маніфест «Громадськість проти безправ’я». Вони констатували значне

погіршення стану прав і основних свобод у сучасній Україні. За часів не-
залежності це перший такий документ. «Ця потреба виникла через те, що 
правозахисники бачать брутальне систематичне порушення фундамен-
тальних прав людини. Хоча і раніше в Україні права людини не надто ша-
нували, але за останні півтора року ситуація значно погіршилася», — ска-
зав співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров у інтерв’ю 
«Deutsche Welle».

Також правозахисники провели на Майдані Незалежності театралізова-
не дійство: троє людей представляли три гілки влади: законодавчу, вико-
навчу та судову. Інші учасники акції вручали їм повітряні кульки, до яких 
були «прив’язані» назви проблем і нагальних потреб у сфері прав людини, 
а представники влади випускали кульки в небо, що означало ігнорування 
ними людських проблем.

Фоторепортаж з Форуму можна знайти тут:

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1308297130

Детальна інформація про Форум:

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1308303086

5 СПЕЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ УГСПЛ





Акція «Проти катувань»

26 червня — Міжнародний день на підтримку жертв катувань. Україн-
ська Гельсінська спілка з прав людини вже традиційно відзначила його
вуличною акцією.

Активісти організації разом із партнерами влаштували під Генеральною 
прокуратурою України виставку сучасних знарядь катувань, серед яких 
фігурували кримінальний кодекс, пляшка з водою, наручники, акумуля-
тор. Також у рамках акції під Генпрокуратурою були встановлені стенди
з фотографіями, на яких зображувалось, як саме застосовують міліціонери 
сучасні знаряддя катувань. 

До вашої уваги фото з акції

        

З повною версією фото звіту з акції можна ознайомитись тут:

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1308825484

Українська Гельсінська спілка з прав людини провела день волонтера

11 липня 2011 року УГСПЛ провела День волонтера, під час якого були 
запрошені всі активісти, які проходять чи проходили стажування в органі-
зації. Для них був проведений тренінг з мотивації, а також вручені дипло-
ми за активну участь в розбудові Спілки.

Детальніше про акцію можна прочитати тут:

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1310393629

Акція «Хворих в СІЗО мають лікувати!»

7 жовтня Українська Гельсінська спілка з прав людини разом із партнерськи-
ми організаціями (Центр інформації про права людини, Харківська правоза-
хисна Група, Фундація Регіональних Ініціатив) провели акцію «Хворих в СІЗО 
мають лікувати!». Акція проходила біля будинку Державної пенітенціарної 
служби України (м. Київ, вул. Мельникова, 81). Під час театралізованого дійс-
тва громадські активісти демонстрували, що люди, які утримуються в СІЗО, 
позбавлені можливості отримати належну адекватну медичну допомогу, 
приречені на муки і страждання, а подекуди і смерть.

    

Повний звіт з акції можна подивитися тут:
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1317977930





Семінар для журналістів: Якщо міліція ВЖЕ порушила ваші права

19 жовтня 2011 року ВГО «Асоціація українських моніторів з дотримання 
прав людини в діяльності правоохоронних органів» (УМДПЛ) за підтримки Ук-
раїнської Гельсінської спілки з прав людини провели семінар для журналістів 
на тему «Журналіст і міліція. Якщо ваші права ВЖЕ порушили». Організаційну 
підтримку здійснювала Київська незалежна медіа-профспілка України.

Під час семінару журналісти отримали відповідь на наступні запитання: «Пра-
возахисники регулярно фіксують факти порушення прав журналістів пред-
ставниками міліції. Що робити, якщо ви потрапили в таку ситуацію? Куди 
скаржитись, аби досягти оптимального результату? Як зробити так, аби у мілі-
ціонерів назавжди зникло бажання заважати вашій професійній діяльності?»

Більше інформації про захід тут:

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1319101505

Гола мораль влади: акція-перфоменсГола мораль влади: акція-перфоменсГ

9 листопада 2011 року в день проведення парламентських слухань про 
стан суспільної моралі, Українська Гельсінська спілка з прав людини разом 
з правозахисниками, журналістами, громадськими активістами провели 
акцію з вимогою відкликати законопроект № 7132 про внесення змін до 
ЗУ «Про захист суспільної моралі» та не допустити створення державно-
го органу цензури та пропаганди від вивіскою Національної комісії із за-

хисту суспільної моралі. Активісти Центру інформації про права людини, 
Української Гельсінської спілки з прав людини та Правозахисного центру 
«Поступ» під стінами Верховної Ради публічно роздягали владну мораль 
в рамках вуличної акції-перфоменсу

        

Більше інформації про акцію можна знайти тут:

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1320922075

Виставка карикатур

З 26 по 31 березня в Будинку кіно відбулася виставка карикатур на тему 
«Свобода слова, мирних зібрань та асоціацій». Організатори конкурсу — 
Асоціація карикатуристів України та УГСПЛ.

У конкурсі взяли участь 278 малюнків, з яких жюрі обрало чотирьох пере-
можців. Їх автори отримали від організаторів грошові премії. Ними стали:

1 місце: Дмитро Скаженик (м. Маріуполь)Дмитро Скаженик (м. Маріуполь)Дмитро Скаженик

2 місце: Віктор Савілов (м. Донецьк)

3 місце: Іван Дутка (м. Калуш) та Леонід Сторожук (м. Харків).Леонід Сторожук (м. Харків).Леонід Сторожук

Заохочувальні призи отримали:

Артюх Юрій (м. Київ), Вознюк Василь (м. Житомир), Дубовський Олександр 
(м. Дніпропетровськ), Маєвський Михайло (м. Кіровоград), Манастир-
ський Олександр (м. Київ), Кустовський Олексій (м. Вишневе Київ ська обл.),





Кузнецов Даніїл (м. Біла Церква), Шевченко Вадим (м. Київ), Цуранова
Олена (м. Київ).

Спеціальний приз від Асоціації карикатуристів: Адамович Володимир 
(м. Херсон).

Спеціальна відзнака від партнерства «Новий громадянин»: Михайло Маєв-
ський (м. Кіровоград).

До журі конкурсу увійшли: Заліщук Світлана (координатор громадської 
ініціативи «Новий громадянин», м. Київ), Луканов Юрій (Голова комітету 
Київської незалежної медіапрофспілки), Мазур Тетяна (менеджер «Між-
народна амністія в Україні», м. Київ), Сюмар Вікторія (виконавчий дирек-
тор Інституту масової інформації, м. Київ), Яворський Володимир (вико-
навчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, м. Київ, 
Голова журі).

На фото: засідання журі

Під час церемонії нагородження Володимир Яворський зазначив: «Тема 
«Свобода слова, мирних зібрань та асоціацій» не випадково була обрана 
ключовою. Адже порушення свободи мирних зібрань у 2010 році були 
значно більшими, ніж за 2005–2009 роки разом! Як українські так і між-
народні експерти відзначають, що в країні помітно погіршилась ситуація 
зі свободою вираження поглядів. Було зафіксовано багато фактів замов-
чування або перекручення соціально-важливої інформації, маніпуляцій 

у новинах, поширення провладного замовлення, обмеження опозиції
у доступі до ефіру. Також посилився тиск на журналістів та цензура жур-
налістських матеріалів. Протидіяти такій ситуації можна багатьма способа-
ми. Одним з них є проведення конкурсу карикатур, оскільки через гумор 
та сатиру можна висміювати та критикувати існуючу ситуацію».

Карикатури-переможці:

Дмитро Скаженик, 1 місце Віктор Савілов, 2 місце

Іван Дутка, 3 місце

Леонід Сторожук, 3 місце

Карикатури на тему прав людини за 2008, 2010, 1011 роки можна поди-
витися на спеціальному сайті за цим посиланням: http://caricature.helsinki.
org.ua/. Малюнки, які ви маєте змогу побачити, без сумніву викличуть ус-
мішку, проте і примусять замислитися над тим, як можна змінити ситуацію 
в країні, як не допустити порушень або просто як можна пояснити начебто 
складні речі простими малюнками.

Ми переконані — для того, щоб вирішувати складні проблеми, слід 
навчитися над ними сміятися.





Щорічна Антипремія УГСПЛ «Будяк року»

9 грудня, напередодні Міжнародного дня прав людини, традиційно були 
оприлюднені найбільші порушники прав людини в Україні. Вони отрима-
ли від Української Гельсінської спілки з прав людини Антипремію — «Бу-
дяк року 2011».

З 20 номінантів (їх перелік можна подивитись тут: З 20 номінантів (їх перелік можна подивитись тут: З 20 номінантів ( http://helsinki.org.ua/
index.php?id=1318499595) конкурсна комісія, що складалась з журналістів, 
представників громадських організацій та правозахисників, обрала чо-
тирьох «переможців», з яких журі обрало лауреата «Золотого будяка».

Лауреатами Антипремії Української Гельсінської спілки з прав люди-
ни «Будяк року 2011» стали:

Національний банк України в номінації:

«За найбрутальніше втручання в право на приватність»;

Муратова Світлана, суддя, заступник голови Київського район-
ного суду м. Харкова в номінаціях:

«За бездіяльність у випадку порушення прав людини», «За порушення 
права на свободу та справедливий судовий розгляд», «За порушення 
свободи від катувань та жорстокого поводження»;

Окружний адміністративний суд м. Києва в номінації:

«За грубе порушення свободи мирних зібрань»;







Заступник Генерального прокурора України, член Вищої Ради 
юстиції України Михайло Іванович Гаврилюк в номінації:юстиції України Михайло Іванович Гаврилюк в номінації:юстиції України Михайло Іванович Гаврилюк

«За тиск на суддів і неповагу до інституту правосуддя»;

Прем’єр-міністр М.Я. Азаров, віце-прем’єр міністр С.Л. Тігіпко, 
міністр фінансів Ф.О. Ярошенко, заступник голови правління 
Пенсійного фонду України В. Никитенко в номінації:

«За незаконні дії щодо судової влади і неповагу до інституту право-
суддя».

Президент України Віктор Янукович був нагороджений премією «Золо-
тий будяк» за систематичне використання своїх повноважень у 2011 році 
для обмеження прав і свобод й байдужість до масових порушень прав людини.

Вся інформація про Антипремію «Будяк року» знаходиться тут:

http://helsinki.org.ua/index.php?r=a1b14

Docudays UA. Дні документального кіно про права людини
www.docudays.org.ua

Фото з відкриття фестивалю.

На фото: Єгор Соболєв та Марічка Падалко









Фестиваль Docudays UA — єдиний в Україні фестиваль документального 
кіно, він надає можливість українцям знайомитися з кращими зразками 
світової кінодокументалістики, підвищувати культурний рівень, усвідом-
лювати важливість розвитку документального кіно в нашій країні, спону-
кати до відкритого діалогу про моральні проблеми людства, права люди-
ни, загальнолюдські цінності, створює фундамент для демократичного 
майбутнього країни.

Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини 
Docudays UA проводиться щороку впродовж останнього тижня берез-
ня у Києві. По завершенню Docudays UA традиційно презентує найкращі 
фільми в регіонах України у рамках Мандрівного фестивалю. Покази три-
вають із жовтня до грудня (включно). 

Кількість шанувальників фестивалю зростає із року в рік. Якщо в 2007 році 
фестиваль у Києві відвідало 6 000 глядачів, то в 2008 р. — 10 700, 
у 2009 р. — 17 800, у 2010 — 22 300, а в 2011 — вже 24 700. У 2007 році 
Мандрівний фестиваль відвідало близько 50 000 глядачів у 30 містах
України, в 2008 році — 118 500 глядачів у 60 містах, у 2009 році — 140 000 
осіб у 100 містах і містечках, у 2010 році — 153 000 глядачів у 123 містах 
України, у 2011 році — 134 тисячі глядачів у 112 містах України. 

Восьмий Docudays UA відбувся з 25 по 31 березня 2011 року у Києві
в Будинку кіно (вул. Саксаганського, 6) та кінозалі Ґете-Інституту
(вул. Волоська 12/4). 

Організатори фестивалю: Українська Гельсінська Спілка з прав людини, 
Херсонська міська Асоціація журналістів «Південь», Херсонський облас-
ний Фонд милосердя та здоров’я, Громадська організація «Центр сучас-
них інформаційних технологій та візуальних мистецтв».

Відкрив Docudays UA фаворит багатьох міжнародних фестивалів — 
фільм «Інший «Челсі»: історія з Донецька» німецького режисера Якоба 
Пройсса. 

На фото Якоб Пройсс, режисер фільму-відкриття фестивалю

У заходах фестивалю взяли участь 58 українських учасників, у тому числі 
28 регіональних партнерів фестивалю, 15 переможців конкурсу для ви-
пускників Всеукраїнської Програми «Розуміємо права людини», які стали 
координаторами освітніх програм фестивалю в регіонах України, відомі 
правозахисники, члени журі тощо.

Також у фестивалі взяли участь 40 іноземних учасників: режисери, експер-
ти у тому числі 4 лідери громадських організацій з Молдови, Росії, Білорусі 
й Грузії, які хочуть організувати подібні фестивалі в своїх країнах. 

У рамках фестивалю УГСПЛ були проведені наступні заходи: Майстер-
клас «Як убезпечитися від протиправних дій міліції» голови правління Ук-
раїнської Гельсінської спілки з прав людини Аркадія Бущенка та голови 
ГО «Черкаський центр моніторингу дотримання прав людини» Володими-
ра Батчаєва. За матеріалами майстер-класу створений відеотренінг http://
www.docudays.org.ua/2010/index.php . Загальна аудиторія — 38 учасників; 
Дискусія про тортури в міліції. Показ фільму «Килимок» / Андрій Рохансь-
кий / Україна / 2010 / 12’ У дискусії взяв участь відомий український право-
захисник, координатор програм Харківської правозахисної групи Андрій 
Діденко. Загальна аудиторія — 118 учасників; Презентація нових відеоро-
ликів за мотивами «Free2choose: освіта з прав людини та толерантності». 
Організатор — Конгрес національних громад України».





На фото голова правління УГСПЛ під час тренінгу

«Як убезпечитися від протиправних дій міліції»

Під час Фестивалю працювало творче, правозахисне й студентське журі.

Про події фестивалю у Києві вийшло 119 публікацій в друкованих ви-
даннях та Інтернеті ( в тому числі 3 відеосюжети), 10 виходів в телеефір,
у тому числі на 5-ти центральних телеканалах (ICTV, Ера, 5 канал, СТБ, 1+1),
2 виходи в ефір національного радіо «Ера».

Реклама фестивалю була розміщена в 6-ти Інтернет-виданнях (банери, 
прес- і пост-релізи, розсилка кожного текстового матеріалу серед пере-
дплатників Інтернет-видання тощо). Вийшло 7 рекламних макетів фести-
валю у 3 центральних друкованих ЗМІ: газеті «Дзеркало тижня. Україна» 
та журналах «Статус», «Эксперт Украина». 30-секундні рекламні відеоро-
лики транслювалися на телеканалі «5 канал» (30 виходів.) і телеканалі «ТВІ» 
(60 виходів). Також транслювалися на радіо «Ера» (30 виходів). 

Мандрівний фестиваль Docudays Ua «Дні документального кіно про 
права людини»

По завершенню фестивалю в Києві Docudays UA. традиційно мандрує 
Україною. З 4 жовтня по 24 грудня 2011 року у 112 містах, містечках і сели-
щах 22-х регіонів України (у тому числі АР Крим та Севастополі) пройшов 

8-й Міжнародний мандрівний фестиваль документального кіно про права 
людини Docudays UA.

У мандрівному фестивалі взяли участь 134 тисячі глядачів.

Кінофестиваль пройшов у 19 кінотеатрах (будинках культури), 22 культур-
но-громадських центрах, 5 соціальних центрах, 23 кіноклубах, 3 школах-
інтернатах, 1 дитячому будинку, 51 ВНЗ, 3 профтехучилищах, 2 технікумах, 
6 коледжах, 7 гімназіях, 8 ліцеях, 42 загальноосвітніх школах, 2-х навчаль-
но-виховний комплексах, 11 бібліотеках, 4 сільрадах та райадміністраціях, 
35 виправних колоніях та 4 СІЗО Херсонської, Львівської, Кіровоградської, 
Донецької, Київської та Харківської областей,1 військовій частині, 1 облас-
ному управлінні Міністерства внутрішніх с прав України (для особового 
складу галузевих служб апарату, членів Громадської ради при обласному 
УМВС), 1 училищі професійної підготовки персоналу Державної кримі-
нально-виконавчої служби України.

У 2011 році підготовка Мандрівного міжнародного фестивалю доку-
ментального кіно про права людини Docudays UA не тільки послужила 
своєрідною платформою для співпраці громадських організацій — пар-
тнерів фестивалю в регіонах Україні, а й сприяла збільшенню їх кількості 
з 28-и до 34-х організацій.

Більше інформації про Фестиваль шукайте на офіційному сайті:

http://www.docudays.org.ua





Надходження організації (у грн):

Безповоротна допомога (у вигляді коштів) 3 302 112,45

Добровільне пожертвування  213,00

Безповоротна допомога (у вигляді майна)  126 909,42

Пасивні доходи від продажу валюти 38 060,51

ЗАГАЛОМ: 3 467 295,38

Джерела фінансової підтримки

Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ, Україна)

1. Грантова угода № 42552 від 16.07.2010 р. на підтримку проекту 
«Посилення механізмів захисту прав людини». Термін дії угоди — 
з 01.09.2010 р. по 25.12.2011 р. Отримано 79 400,00 грн. 

2. Грантова угода № 44492 від 15.04.2011 р. на підтримку проекту «Су-
часні тенденції порушень прав людини в Україні». Термін дії угоди —
з 29.04 по 10.11.2011 р. Отримано 114 714,00 грн.

3. Грантова угода № 40079 від 02.11.2009 р. на підтримку проекту «Гро-
мадський контроль за виконанням Україною рішень Європейського 
суду з прав людини». Термін дії угоди — з 02.11.2009 р. по 31.03.2012 р. 
Отримано 179 394,75 грн.

4. Грантова угода № 45631від 03.10.2011 р. на підтримку проекту «Особ-
ливості здійснення реформ у сфері юстиції в ЄС. Практики Румунії
і Болгарії; Молдови і України; Хорватії, Сербії і Македонії». Термін дії 
угоди — з 19.10 по 30.11.2011 р. Отримано 5 719,00 грн.

Фундація «Інститут відкритого суспільства» (OSI-ZUG, Угорщина)

1. Грантова угода № 40017724 на інституційну підтримку у 2010–
2011 рр. Термін дії угоди — з 01.07.2010 р. по 30.06.2011 р. Отримано 
398 360,00 грн (50 000,00 $).

2. Грантова угода № 40020577 на інституційну підтримку у 2011–
2012 рр. Термін дії угоди — з 01.07.2011 р. по 30.06.2012 р. Отримано 
398 785,00 грн (50 000,00 $).

3. Грантова угода № 40018358 на виконання програми «Права людини та 
управління» — участь представника організації у зустрічі НУО-Суд/Страс-
бург/2010р. 20–22 жовтня 2010 р.». Отримано 9 790,80 грн (1 230,00 $).

Фундація «Оксфам Новіб» (Oxfam Novib, Нідерланди)

Грантова угода № А-00860-02-505110 (ОЕК-505110-0007051) на інституційну 
підтримку у 2009-2012 рр. Термін дії угоди — з 01.11.2009 р. по 29.02.2012 р.
Отримано 163 032,21 грн (15 000,00 €).

Національний Фонд демократії (NED, США)

Грантова угода № 2011-141.0 на виконання проекту «Права людини в Украї-
ни — 2011». Термін дії угоди — з 01.03.2011 р. по 29.02.2012 р. Отримано 
335 828,66 грн (42 190,00 $). 

Норвезький Гельсінський комітет (НГК, Норвегія)

1. Грантова угода від 20.12.2010 на виконання проекту «Навчання з прав 
людини в Україні». Термін дії угоди — 2011 р. Отримано 951 797,49 грн 
(83 792,44 €).

2. Грантова угода від 05.09.2011 на виконання проекту «Міжнародна 
школа з прав людини». Термін дії угоди — вересень 2011 р. Отримано 
26 644,54 грн (2 381,00 €).

> ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ УГСПЛ ЗА 2011 РІК





Фонд Чарльза Стюарта Мотта (Фонд Мотта, США)

Грантова угода № 2006-00484.01 на інституційну підтримку. Термін дії уго-
ди – з 01.07.10 по 30.06.12 р. Отримано 398 615,00 грн (50 000,00 $).

Посольство Королівства Нідерландів у Києві 

Угода на виконання проекту № 23431 від 11.11.2011 р. «Просування та 
зміцнення прав людини в Україні». Термін дії угоди — з 15.11.2011 р. по 
15.11.2012 р. Отримано 240 031,00 грн.

Надходження УГСПЛ у відсотках

Витрати організації (у грн):

Вид витрат Сума
Оплата праці 579 897,28
Офісні витрати
Оренда офісу 101 415,60

Поштові витрати, зв’язок, Інтернет, хостінг 21 960,02

Бази даних, література, періодика 13 793,46

Зовнішній аудит 23 000,00

Банківські витрати 18 975,80

Всього 179 144,88

Обладнання та матеріали

Обладнання, меблі 20 489,67

Витратні матеріали, канцтовари 9 944,22 

Всього 30 433,89

Прямі витрати

Юридичні послуги 523 807,80

Навчальні та публічні заходи 1 465 325,75

Переклад 151 468,00

Публікації 29 001,00

Субгранти та матеріальна допомога 985 239,12

Послуги за контрактами 738 177,57

Всього 3 893 019,24

Пасивні витрати від продажу валюти 21 438,46

ЗАГАЛЬНА СУМА 4 703 933,75

Витрати УГСПЛ у відсотках





До діяльності УГСПЛ можуть долучатися всі бажаючі. Ми вітає-
мо прагнення всіх небайдужих громадян долучитися до захисту 
прав людини в Україні. Як ви можете допомогти правозахисникам
читайте тут:

http://helsinki.org.ua/index.php?r=a1b20

Українська Гельсінська спілка з прав людини є неполітичною, непри-
бутковою та незалежною громадською організацією. Вся наша діяль-
ність спрямована на захист жертв порушень прав людини або попе-
редження таких порушень в майбутньому.

Ми ніколи не беремо плату за надану допомогу. З однієї сторони, абсо-
лютна більшість жертв порушень прав людини, з якими ми працюємо, не 
спроможні платити за таку допомогу. З іншої сторони, така оплата фактич-
но заборонена чинним законодавством.

Проте така професійна діяльність вимагає витрачання значних ресурсів, 
пов’язаних з оплатою поточних витрат організації та зарплатні її праців-
никам.

Якщо ви поділяєте нашу діяльність і хочете її підтримати, ви можете нада-
ти нам добровільні пожертви.

Усі зібрані кошти будуть спрямовані на захист жертв порушень прав люди-
ни, котрі не можуть захищати себе самостійно. Використання коштів пере-
віряється Ревізійною комісією та незалежними аудиторами.

Усі благодійники, незалежно від суми наданої благодійної пожертви, бу-
дуть отримувати щорічний змістовний та фінансовий звіт УГСПЛ, а також 
інформацію про напрямки витрачання наданих коштів. 

Ми просимо усіх благодійників повідомляти нас про розмір свого внес-
ку, час його внесення будь-яким доступним шляхом (телефоном, поштою 
тощо). Також просимо повідомляти, чи бажаєте ви отримувати відповідні 
звіти, а також, чи ви погоджуєтеся на оприлюднення інформації про по-
жертвування. 

Наші реквізити для перерахунку добровільних пожертв у будь-якому бан-
ку країни у гривнях:

Платіж в Україні:

Одержувач: ВАГО «Українська Гельсінська спілка з прав людини»

Рахунок: 2600 700 0017 576

Банк: Подільське відділення ПАТ «Укрсоцбанк»

МФО 300023

ЄДРПОУ 26581566

Призначення платежу: Благодійна допомога

> ЯК ДОПОМОГТИ УГСПЛ?





> КонтактиКонтактиК

Адреса Спілки: 04071, м. Київ, вул. Олегівська, 36, офіс 309
тел./факс: (044) 417 41 18

e-mail: o¦  ce@helsinki.org.ua

www.helsinki.org.ua

http://ugspl.livejournal.com/

http://www.youtube.com/ugspl

http://twitter.com/UGSPL/

http://www.facebook.com/#!/pages/Ukrainska-Gelsinska-spilka-z-prav-ludini

Звіт підготували до друку: Володимир Яворський, Марина Говорухіна    Макет: Олег Мірошниченко


