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РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОГРАМИ ЗАХОДИ  

МОНІТОРИНГ, АНАЛІТИКА ТА АДВОКАТУВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ  

 

Адвокація законопроектів, спрямованих на подолання наслідків збройного конфлікту та 
окупації в Україні  

 Україна зобов’язана захищати своїх громадян, яких ув’язнено Кремлем  

Комітет з питань національної безпеки і оборони України підтримав законопроект № 8337 
«Про внесення змін до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» (щодо основ 
соціального захисту заручників)», який мав би забезпечити соціальний захист для бранців, 
але натомість містить недоліки та положення, що викликають занепокоєння. Серед таких 
– відсутність у документі чітких критеріїв визначення терміну «заручники», згадка про 
видачу незрозумілих довідок щодо статусу «заручників» тощо. Крім того, законопроект не 
узгоджений з іншими тематичними нормативними актами, у тому числі з законопроектом 
№ 8205, який був раніше рекомендований до прийняття Комітетом Верховної Ради з 
питань прав людини. УГСПЛ закликає законодавців не приймати недосконалий 
законопроект, більш детально про недоліки якого можна дізнатись тут або ж зі слайдів, 
наведених нижче. 

  

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63961
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63748
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63748
https://www.facebook.com/Ugspl/posts/2064859340228678?__xts__%5b0%5d=68.ARD47A7RmnB601Qx_KfpjNo_ZR3WoJDhGH0DyyhR410uuQimHTuUtoreTpybOgj4Qn-hi5T2ePalW7jj2Ht2McVYCXlXR9opvEFDE1wHA6TmcZKS398n1IFwzTBJAzzmt8O5gKmkgxo9hnn_1C2VFYHbUX8fMP3tIim0nYQCdn7780We7a4qr5q3CpYeqkncdY3cUxtUgJNV71z7oBufuDRglj_mINnTQPuVftyICNtJOZ2pgxCAeTWtFiUmWomaQFo6kj0Du69LYkKZ2a2URvNa9sypAuCCeJybbiBEeujDbTt5D2-y5AFXL9eLde6jvGD-Xd35O1vv5QmUQYfF1X8KZQ&__tn__=-R
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 Законопроект 9438 про гармонізацію кримінального законодавства України з нормами 
міжнародного права у справах, пов’язаних зі збройним конфліктом та окупацією  

Спершу нагадаємо про зроблений Програмою правовий аналіз зазначеного 
законопроекту1. Цього ж місяця вийшло інтерв’ю керівника Програми USAID Тараса 
Цимбрівського, який розповів, що ж не так з Кримінальним кодексом України, та чому він 
є малоефективним під час збройного конфлікту. 

 

Аналітичний звіт «Історія одного міста. Станиця Луганська» тепер доступний англійською 

 

Програма продовжує вести 
хроніку гібридного збройного 
конфлікту на Донбасі для 
відтворення історичної правди в 
рамках імплементації правосуддя 
перехідного періоду.  

Випуск про Станицю Луганську, 
п’ятий з нашої серії звітів «Історія 
одного міста», тепер можна 
завантажити не тільки 
українською, а й англійською 
мовою. 

 

 

Програма продовжує просувати питання реабілітації жертв конфлікту  

Пропонуємо ще раз пригадати підготовлений програмою аналітичний звіт «Реабілітація 
жертв конфлікту» (link in Ukrainian). Цього разу у відео форматі доступні коментарі наших 
експертів, які в ефірі каналу Ukrlife TV детально розкрили цю тему та надали поради щодо 
того, як отримати компенсацію та офіційний статус постраждалої від військових дій особи. 

 

Інші новини УГСПЛ у цьому напрямку  

● Присвячено п’ятій річниці опору російській збройній агресії 

 Представниця УГСПЛ взяла участь у V Міжнародному форумі «Окупований Крим: 5 
років опору». Було озвучено ключову статистику в правозахисній сфері, яка наповнила 
ці 5 років, головні проблеми та дії правозахисників на їх подолання, а також що вже 
зроблено та має бути негайно зроблено державою.   

 До Міжнародного кримінального суду було передане нове повідомлення, підготовлене 
в тому числі й УГСПЛ, стосовно використання російськими військовими цивільного 
населення (т.з. «живих щитів») під час захоплення стратегічних об’єктів на території 
Криму у 2014 році. Ось тут є відео з відповідної прес-конференції, а за цим посиланням 
можна знайти дотичне інтерв’ю.  

                                                 
1 В цілому представники громадянського суспільства вітають законопроект, оскільки він спрямований на боротьбу з 
безкарністю на тлі триваючого збройного конфлікту в Україні. 

https://helsinki.org.ua/articles/pravovyj-vysnovok-uhspl-schodo-zakonoproektu-iz-harmonizatsiji-kryminalnoho-zakonodavstva-z-polozhennyamy-mizhnarodnoho-prava-u-spravah-pov-yazanyh-zi-zbrojnym-konfliktom-ta-okupatsijeyu/
https://www.facebook.com/watch/?v=2224050897657312
https://helsinki.org.ua/articles/zvit-tsentru-dokumentuvannya-uhspl-istoriya-odnoho-mista-stanytsya-luhanska/
https://helsinki.org.ua/en/publications/full-report-of-the-documentation-center-of-uhhru-story-of-a-city-stanytsia-luhanska/
https://helsinki.org.ua/articles/analitychnyj-zvit-uhspl-reabilitatsiya-zhertv-konfliktu-chy-proponuje-derzhava-schos-krim-vstanovlennya-invalidnosti-ta-mylyts/
http://www.ukrlife.tv/video/suspilstvo/shcho-robiti-postrazhdalim-vid-boiovih-dii-dlia-otrimannia-reabilitatsiyi-moisa-naumenko?fbclid=IwAR1toICcYasUCfaqlZEyGMSG03W6YGt8hvqxOotesdw9cl7rWv13KOn49X0#.XG1I94LCgsk.facebook
https://helsinki.org.ua/articles/5-rokiv-oporu-v-krymu-tsyfry-i-fakty/
https://helsinki.org.ua/articles/5-rokiv-oporu-v-krymu-tsyfry-i-fakty/
https://helsinki.org.ua/articles/za-spynamy-zhinok-i-ditej-vykorystannya-rf-tsyvilnoho-naselennya-yak-zhyvyh-schytiv-pid-chas-okupatsiji-krymu/
https://hromadske.radio/podcasts/radioranok/pid-chas-okupaciyi-krymu-rosiya-vykorystovuvala-cyvilne-naselennya-yak-zhyvi-shchyty-yurysty?fbclid=IwAR2rkfCmYhikOgS3A339sgqoeycR7mz3mdoP3oLD5Bz8GO39-rX0bCtp2PY
https://ppd-zakon.org.ua/ostanni-novyny/golovi-verhovnoyi-rady-ukrayiny-parubiyu-a-v/?fbclid=IwAR2QC3CcuV0kzZ14ZWl2mtXDA-RQxfivUwTZ06vV1NV5zIxHdKTi8nFWDKU
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 Опубліковано спільні рекомендації правозахисних організацій владі України стосовно 
захисту ВПО та мешканців окупованих територій.  

 

 

https://helsinki.org.ua/articles/rekomendatsiji-pravozahysnyh-orhanizatsij-vladi-ukrajiny-schodo-zahystu-osib-postrazhdalyh-vnaslidok-zbrojnoho-konfliktu-v-ukrajini/
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 Вийшло інтерв'ю з виконавчим директором УГСПЛ, в якому він пояснює, як рішення 
Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) можуть бути корисними для подолання 
наслідків порушень прав людини в Криму. 

 Виступ під час вуличної акції, організованої Кримською правозахисною групою, з метою 
привітання Володимира Балуха та Романа Сущенка з днем народження та 
демонстрації солідарності з іншими в’язнями Кремля. 

● Ситуація з дотриманням прав адвокатів в умовах збройного конфлікту в Україні  

Громадське радіо запустило нову програму «Правонаступ», перший випуск якої був 
присвячений обговоренню аналітичного звіту «Адвокати в окупації: ситуація з дотриманням 
прав адвокатів в умовах збройного конфлікту в України», який був підготовлений УГСПЛ 
спільно з Регіональним центром прав людини, а також адвокатами з окупованих територій 
та адвокатами, що є ВПО.  

● В рамках адвокації моделі правосуддя перехідного періоду для України, розробленої 
за сприяння Програми 

Міжнародна адвокаційна платформа CivilM+, одним з членів якої є УГСПЛ, оприлюднила 
матеріали щорічної конференції «Осінні зустрічі: Правосуддя та справедливість у 
постконфліктних суспільствах. Європейський досвід та перспективи». 

● Президентські вибори як можливість нагадати про гострі проблеми з дотриманням 
прав людини 

Коаліція НУО «Правозахисний порядок денний», що включає УГСПЛ, підготувала 10 питань 
до кандидатів в президенти, які стосуються найбільш актуальних правозахисних проблем. 

 

 

 

СТРАТЕГІЧНИЙ СУДОВИЙ ЗАХИСТ 

 

Метою програми USAID «Права людини в дії» в цьому напрямку є підтримка на національному і 
міжнародному рівнях стратегічних судових справ для захисту суспільних інтересів2, а також їх 
широке висвітлення серед професійної спільноти та громадськості. Загальна кількість 
стратегічних справ, підтриманих Центром стратегічних справ (ЦСС) УГСПЛ в рамках програми, 
складає 231. 

 

Вимагаємо припинити незаконні перевірки ВПО 

УГСПЛ надіслала листа Міністру соціальної політики України Андрію Реві з вимогою вжити 
заходів з приводу того, що відповідальні органи соціального захисту населення продовжують 
проводити перевірки ВПО за місцем їх реєстрації. Справа в тому, що Верховний Суд України, 
підтримуючи рішення судів нижчих інстанцій, вирішив скасувати обов’язкові перевірки ВПО 

                                                 
2 Найпотужніший інструмент захисту прав людини; ведуться в інтересах громадянина чи групи громадян з метою 

досягнення системних змін в правовій сфері на благо суспільства та використовується з метою створення судової 
практики (прецедентів). 

https://www.youtube.com/watch?v=02ofGg3vxbI
https://www.youtube.com/watch?v=04Vmi_U7rBk
https://hromadske.radio/publications/na-okupovanyh-terytoriyah-navit-advokaty-mozhut-buty-bezzahysnymy-yurysty?fbclid=IwAR0WzJwLpS4v2fSmZigiryOJnzqOKW2bLSiAj-0Q0UdvQZfkXyFkmU9pbg4
https://helsinki.org.ua/publications/36766/
https://helsinki.org.ua/articles/pravosuddya-ta-spravedlyvist-u-postkonfliktnyh-suspilstvah-evropejskyj-dosvid-ta-perspektyvy/
https://helsinki.org.ua/articles/pravozahysnyky-pidhotuvaly-dlya-kandydativ-u-prezydenty-nezruchni-zapytannya/
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(нагадаємо, цією справою опікувались юристи Програми). Але навіть незважаючи на це, 
практика проведення перевірок все ще має місце (посилання на Фейсбук, посилання на 
сайт). 

 

Ще одне прецедентне судове рішення, яке вдалось отримати за підтримки Програми, 
щодо відшкодування збитків, завданих вибухами на військовому складі боєприпасів 

Нещодавно суд вирішив надати особі, чия мати загинула внаслідок вибуху арсеналу в 
м. Балаклія Харківської області у 2017 році, компенсацію в розмірі 300 тис. грн. (справа 
стосується порушення права на життя). 

Нагадаємо, що раніше Програма вже досягла успіху по схожій справі, виборовши для 
позивача понад 172 тис. грн. відшкодування за пошкоджене/знищене майно і моральну 
шкоду, завдану в результаті згаданих вибухів. 

 

Подання до ЄСПЛ  

 Подано чергову заяву стосовно зруйнованого майна в ході збройного конфлікту на сході 
України: квартиру заявників було пошкоджено в результаті артилерійського обстрілу, 
проте  держава відмовилася від відшкодування матеріальної та моральної шкоди.  

 Надіслано заперечення на зауваження Уряду України у справах заявників, матеріали 
кримінальних справ яких залишились на окупованих територіях, і справи яких не можуть 
бути розглянуті з 2014 року. Перший заявник досі перебуває в статусі обвинуваченого та 
його свобода пересування обмежена ухвалою суду, проте справа повинна бути закрита, 
оскільки прокуратура не може довести обвинувачення в суді (презумпція невинуватості). 
Справа другого заявника загублена на території окупованого Криму, проте Україна не 
використала доступні правові засоби на міжнародній арені для того, щоб передати 
документи в Україну. Інший заявник засуджений судом першої інстанції, але через початок 
військового конфлікту апеляція не була розглянута і вирок не набрав законної сили 
(правоохоронні органи знайшли частину матеріалів справи на підконтрольній території у 
2016 році, коли ще у 2015 стверджували, що жоден документ знайти неможливо).  

УГСПЛ намагається довести, що держава зробила не все можливе для того, щоб 
забезпечити права цих осіб у відповідності до Європейської Конвенції з прав людини. 

 

Інші новини УГСПЛ у цьому напрямку 

● Надіслано правові позиції до ЄСПЛ у відповідь на заперечення Урядів України та 
РФ у семи справах  

Вони стосувалися різних епізодів збройного конфлікту в Україні, зокрема, подій у Донецьку 
у серпні-вересні 2014 р. та т.з. «Іловайського котлу» у серпні 2014 р. Основні порушення 
– це катування та нелюдське поводження із цивільними та військовими особами, 
порушення права на життя, незаконне позбавлення свободи у продовж тривалого часу, 
примусова праця та неефективне розслідування на національному рівні. 

 

 

https://www.facebook.com/Ugspl/posts/2074453122602633?__tn__=-R
https://helsinki.org.ua/articles/uhspl-vymahaje-prypynyty-perevirky-vpo-vid-yakyh-zalezhat-pensiji-ta-sotsialni-vyplaty/
https://helsinki.org.ua/articles/uhspl-otrymala-pretsedentne-sudove-rishennya-schodo-kompensatsiji-moralnoji-shkody-vnaslidok-zahybeli-lyudyny-cherez-vybuhy-u-balakliji/
https://helsinki.org.ua/articles/postrazhdali-vid-vybuhiv-na-vijskovyh-arsenalah-mozhut-otrymaty-hroshovu-kompensatsiyu/
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БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА  

 

Мережа громадських приймалень УГСПЛ продовжує надання безоплатної правової допомоги (в 
т.ч. у формі виїзних засідань у віддалених районах), проведення інформаційно-просвітницьких 
заходів в сфері прав людини, а також документування воєнних злочинів та порушень прав 
людини, пов’язаних з конфліктом. USAID в рамках програми «Права людини в дії» підтримує 
діяльність громадських приймалень (ГП) в м. Слов’янську, Торецьку, Маріуполі, Краматорську, 
Покровську, Сумах та Дніпрі, які надають допомогу постраждалому від конфлікту населенню, 
Київську об’єднану приймальну з питань Криму та Донбасу, а також спеціалізовану приймальню 
з кримських справ у Херсоні. 

 

Підвищення обізнаності громадян з питань захисту їх прав  

● Підвищення обізнаності ВПО щодо їх виборчих прав 

У новій статті Програма ще раз нагадує, як ВПО можуть проголосувати під час майбутніх 
президентських виборів 2019 року. 

Громадські приймальні також докладають зусиль, щоб підвищити обізнаність щодо цієї 
теми на місцевому рівні: цього місяця правозахисники у Покровську, Торецьку (посилання 
1 та 2) та Сумах організували або приєднались до заходів, присвячених, серед іншого, 
питанню виборчих прав. 

● Семінар для школярів у Краматорську  

Представники місцевої приймальні завітали до учнів 4 класів однієї з краматорських шкіл 
аби розповісти про права дитини в умовах конфлікту. 

 

● Семінар в Дніпрі для пояснення аспектів правосуддя перехідного періоду фахівцям 
з надання правової допомоги 

Юристи Програми провели семінар для правників з Регіонального центру з надання БВПД 
у Дніпропетровській області, для обговорення проблем, з якими можуть стикатись правники 
в процесі надання правової допомоги постраждалому від конфлікту населенню. 

http://helsinki.org.ua/index.php?r=1.3.2
https://www.facebook.com/UGSPL.Toretsk/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F-%D0%A3%D0%93%D0%A1%D0%9F%D0%9B-%D0%BC-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96-175156829504672/?fref=ts
https://www.facebook.com/ugsplPOKROVSK/?fref=ts
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F-%D0%A3%D0%93%D0%A1%D0%9F%D0%9B-%D0%BC-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8-184659441906383/?hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/pravdop.donbas.krym/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
https://helsinki.org.ua/articles/vyborche-pravo-pereselentsya-yak-viddaty-svij-holos-na-vyborah-prezydenta/
https://www.facebook.com/ugsplPOKROVSK/posts/2260789610839678?__tn__=-R
https://www.facebook.com/UGSPL.Toretsk/posts/2134477423530784
https://www.facebook.com/UGSPL.Toretsk/posts/2134483963530130?__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=768935660145422&id=184659441906383&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/118571815342338/posts/500668047132711/
https://www.facebook.com/pgsich/posts/2267771163479228?__xts__%5b0%5d=68.ARCPUG9giMTWuM_ODelc-uGhfTjlc8H2iBH7gbmV0olnkbpHBNz5V5DdPwmO0ey5wLUqY1scHaBWsomyfSFcE23IjZRPY5MroWmrrq-m4Iay28K0FRqkJb04hIdopHLxSSsFqhTeYdXkjZgumk3UXy5KJqbrcPo7kooFJ8ticnfCFipUF9QQoylqZpTw3Mm8RlPF-fALJtvONyzNv7AHyp-H_rmruLKdsC-miikQZW2p2_YYzdiHIQi3PTTfYahRomrlGzq5LrA0wfnsUUwMHAiYpdLep67DttTHsZoJq8AWelFPr-c1-0RPE2i2tnUwAK2vJvrHpzBNgD-vdEQY3fDbT-jT&__tn__=-R


 

 

 

 

8 

● Паспортна пастка, пенсійний шантаж та інші “виключні” права переселенців  

У своєму інтерв’ю юристка з Сум розповідає про головні тренди у сфері захисту прав 
постраждалого від конфлікту населення. 

 

Надання допомоги постраждалим від конфлікту та окупації  

● Юрист херсонської приймальні допоміг ще одній особі відновити пенсійні виплати 

Пенсійний фонд пояснював припинення виплат тим, що запис про звільнення в трудовій 
книжці позивача, зроблений в Криму в 2015 році, не відповідає вимогам українського 
законодавства, а також посилався на рішення окупаційного кримського суду. Звичайно, ці 
доводи не могли бути прийнятими Херсонським окружним адміністративним судом, то ж 
було вирішено відновити виплату пенсій людині.  

● Чи мають право жінки-переселенки отримання «переселенських» грошей під час 
декретної відпустки?  

Усі жінки, які виїхали з окупованого Донбасу через військові дії і вирішили народити дитину 
вже на підконтрольній Уряду України території, мають право на щомісячну адресну 
допомогу ВПО для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-
комунальних послуг (так звані «переселенські» гроші). Але через неуточнені норми в 
законодавстві, які допускають подвійне або хибне тлумачення, все частіше стали 
траплятися випадки, коли переселенки вимушені це право доводити у суді. При цьому 
органи соціального захисту населення зазначають, що керуються роз’ясненнями 
Міністерства соціальної політики.  

Неправомірність відмови у подібній ситуацій довели юристи приймальні УГСПЛ у м. Суми. 
Вони допомогли жінці-ВПО, що знаходиться у декретній відпустці, повернути виплату 
переселенських грошей. Наразі справа знаходиться в стадії виконання рішення.  

● Дніпровські юристи спільно з ВПО допомагають сотням людей, права яких не 
дотримуються належним чином 

В ході прес-конференції представники громадської приймальні висловили занепокоєння 
щодо того, що понад 200 осіб (мешканців модульного містечка для переселенців в 
Павлограді) отримали додатковий фінансовий тягар через раптове підвищення тарифів на 
комунальні послуги. Наші юристи вважають, що це є порушенням законодавства, і місцевій 
владі слід відреагувати належним чином3. 

Юристи Програми також надали мешканцям модульного містечка (більшість з яких – особи 
похилого віку, люди з особливими потребами та багатодітні сім’ї) юридичні консультації та 
допомогли оформити колективне звернення до міської ради. 

 

 

 

  

                                                 
3 Репортаж місцевого каналу на цю тему, а також стаття на «Радіо Свобода». 

https://helsinki.org.ua/articles/pasportna-pastka-pensijnyj-shantazh-ta-inshi-vyklyuchni-prava-pereselentsiv/
https://www.facebook.com/pravdop.donbas.krym/photos/a.572157339610013/1243454439146963/?type=3&theater
http://reyestr.court.gov.ua/Review/78746170
https://www.facebook.com/pgsich/posts/2272006456389032?__tn__=-R
https://www.facebook.com/pgsich/posts/2258350271087984?__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=234691944138818
https://www.radiosvoboda.org/a/news-pavlograd-pereselenzi/29770575.html
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ПРОСУВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА НАВЧАННЯ В СФЕРІ ЇХ ЗАХИСТУ 

 
УГСПЛ продовжує організацію навчальних заходів з прав людини, а також бере участь в розробці 
комплексної національної політики в галузі освіти у сфері прав людини. Ця діяльність 
здійснюється в рамках Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» (РПЛ)4, яка 
в даний час є єдиною неформальною системою освіти, що має матеріальну базу для своєї 
діяльності – Освітній дім прав людини в Чернігові (ОДПЛ-Чернігів). 

 

Продовжується викладання другого циклу інноваційного навчального курсу «Стандарти 
прав людини в практиці адвокатів та суддів» 

8-10 лютого відбувся другий очний семінар для 24 правників з усієї України. Учасники 
ознайомилися з практичними аспектами застосування знань з теми «Право на життя, право 
не піддаватися тортурам і нелюдському поводженню та право на особисту свободу». Окрему 
увагу приділили роботі з кейсами, що стосуються зони збройного конфлікту та окупованої 
території України. Семінар провели експерти курсу – викладач Європейського гуманітарного 
університету Максим Тимофєєв (Вільнюс, Литва) та юрист ЄСПЛ Олексій Гоцул. 

 

Інші новини УГСПЛ у цьому напрямку 

● УГСПЛ у своїй роботі дотримується принципу гендерної рівності  

Резюме звіту із впровадження Політики гендерної рівності та недискримінації УГСПЛ у 2018 
році, можна знайти за цим посиланням (звіт підготовлено гендерною експерткою УГСПЛ). 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНІ НОВИНИ В СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Тривають політично-мотивовані обшуки у помешканнях кримськотатарських активістів у 
Криму 

14 лютого, з метою залякування кримських татар, окупаційна влада Криму провела обшуки, 
звинувативши людей у приналежності до організації «Хізб ут-Тахрір», яку Кремль вважає 
екстремістською – посилання англійською. 

                                                 
4 Заснована в 2007 році, програма РПЛ спрямована на інкорпорування цінностей та принципів прав людини в систему 
формальної освіти, а також розвиток неформальної освіти в галузі прав людини, таким чином сприяючи культивуванню 
культури поваги прав людини, зміцненню поваги до верховенства права в Україні, сприянню міжкультурному 
порозумінню та принципам мирного вирішення конфліктів. Наразі РПЛ нараховує понад 3 500 випускників зі всієї 
України. 

http://edu.helsinki.org.ua/
https://helsinki.org.ua/articles/prava-lyudyny-yak-vecherya-viddaj-vorohovi-ekspert-z-mizhnarodnoho-prava-maksym-tymofjejev/
https://hrs-course.helsinki.org.ua/
https://helsinki.org.ua/articles/zvit-iz-vprovadzhennya-polityky-hendernoji-rivnosti-ta-nedyskryminatsiji-uhspl-u-2018-rotsi/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1991849054452237&id=1653084724995340&__xts__%5b0%5d=68.ARDi9OaSivf4Xv_CCqpqwUW4RHEaVvU-QwdZrMsydXR2VN2KH8c6SZ_8Quc0dmjcnC0O-AQ3YJk-kiWPg3I59Fwwv2P3rf4Xs2D-LXuJWDHVQB8jAf8Kd4R3JxjVk597aehaAHhnXn_XUTeWwUOFqLqUo3rkVYWmvS7SyO53shp5Oqr65JIglIXqLccQbQ2b-Btx1jILPux-N0HALCGKvbxAxfoDD6gm2qi2qvxWgnLAstsFH7DWQTbVJrV-0JAUJy6gDZLRLLimoL4Hg4-jAJMmb6JHQRkCephnWSd1JFcinXPobY5dxyZzmvZFW10mZXCz0TCMkosEXo3Cf3P8JGDuCwyM&__tn__=-R
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Кремль поки що не збирається виключати адвоката Курбедінова з «Кримської центральної 
колегії адвокатів» 

Кремлівська окупаційна влада продовжує чинити тиск на кримськотатарського правозахисника 
Еміля Курбедінова, який активно захищає полонених Кремлем українців. Раніше 
повідомлялося, що його намагаються виключити зі складу так званої «Кримської центральної 
колегії адвокатів» до березня 2019 року, але невдовзі сам Курбедінов повідомив, що цього не 
сталось. 

Це важлива новина в світлі того, що виключення призвело б до того, що адвокат Курбедінов 
не зміг би й надалі здійснювати свою роботу, що у свою чергу позбавило б його клієнтів 
ефективного юридичного захисту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Цей дайджест було розроблено завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках програми «Права людини в дії», яка 
виконується Українською Гельсінською спілкою з прав людини. Зміст публікації не обов’язково 
відображає погляди USAID або Уряду Сполучених Штатів Америки. 

У світі, USAID є однією з провідних установ у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих 
процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Діяльність USAID є проявом доброчинності 
американського народу, а також підтримує просування країн-отримувачів допомоги до самостійності 
та стійкості та сприяє забезпеченню національної безпеки та економічного добробуту США. 
Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року; за цей час, загальна вартість допомоги, 
наданої Україні з боку Агентства, склала понад 3 млрд. доларів США. До поточних стратегічних 
пріоритетів діяльності USAID в Україні належать зміцнення демократії та механізмів досконалого 
врядування, сприяння економічному розвитку та енергетичній безпеці, вдосконалення систем охорони 
здоров'я та пом’якшення наслідків конфлікту у східних регіонах.  

Для того, щоб отримати додаткову інформацію про діяльність USAID, просимо Вас звертатися до 
Відділу зв’язків з громадськістю Місії USAID в Україні за тел. (+38 044) 521-57-53. Також пропонуємо 
завітати на наш вебсайт: http://www.usaid.gov/ukraine, або на сторінку у Фейсбук: 
https://www.facebook.com/USAIDUkraine. 

Програма USAID «Права людини в дії», контактна інформація: 
Українська Гельсінська спілка з прав людини 
вул. Фролівська, 3/34, Київ, Україна 
тел.: +38 044 485 17 92, факс: +38 044 425 99 24 
Електронна пошта: t.tsymbrivskyy@helsinki.org.ua 
Веб-сайт: http://helsinki.org.ua/ 

https://www.facebook.com/letmypeoplegoukraine/posts/2070026616438633?__xts__%5b0%5d=68.ARBS6DrAAB0_2xnTF6K8gp9IeR13RIrvBh9hg77kBOzWKmjKtPDiDR-hY3YQBn5Z_z6xKJu_3cVy3czC3Fwqi9XkLi9B_uWqjd-3IM3owRA8EahYDpQ4PaEo-1BzphLK2hBDAU-ARhx_9ioJ9TVt44Uz0KGvVLK00-S8DFO0F4snvD-MYFnYTTwn-93s-5J--voubLZhH6_gUwQl54gsEtwoF6gB5hHgJoAQ39jXegPVm6tJlznAXI1NZHzGfxMTLcL9z8WY6PiQDPsbYr_ueBSh4HYV8xA7u9VklboEtbux6KQoYjGa9Jb3DUoLcKLyU9YQZ5g-vU-C4RiOR5T8xYqL6A&__tn__=-R
http://www.usaid.gov/ukraine
https://www.facebook.com/USAIDUkraine
mailto:t.tsymbrivskyy@helsinki.org.ua
http://helsinki.org.ua/

