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RCHR - Регіональний центр прав людини
АРК - Автономна Республіка Крим
БПД - Безоплатна правова допомога
ВПО - Внутрішньо переміщені особи
ЄКПЛ - Європейська конвенція про права людини
ЄСПЛ - Європейський суд з прав людини
КПЛ ООН - Комітет з прав людини Організації Об’єднаних 
Націй
МКС - Міжнародний кримінальний суд
НААУ - Національна Асоціація Адвокатів УкраЇни
ООН - Організація Об’єднаних Націй
ПЦУ - Православна церква України
РФ - Російська Федерація
УГСПЛ - Українська Гельсінська спілка з прав людини
УФПД - Українська фундація правової допомоги
ХПГ - Харківська правозахисна група
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Ми команда висококваліфікованих юристів та адвокатів, які об’єдналися задля 
утвердження і захисту прав людини. Ми формуємо правові стандарти для 
оцінки і подолання наслідків збройного конфлікту і окупації Криму.

Ми присвячуємо свою діяльність створенню та забезпеченню ефективної дії 
міжнародних механізмів відповідальності за порушення прав людини, завдяки 
яким кожна людина може бути впевнена, що її права будуть захищені навіть в 
умовах збройного конфлікту і окупації, а на сторони, які порушували права і не 
виконували свої зобов’язання, очікує невідворотне покарання. 

Ми бачимо свій внесок в тому, щоб активно позначати чинні проблеми, які 
призводять до порушення прав людини в умовах збройного конфлікту і 
окупації Криму. Ми генеруємо ідеї, які сприяють створенню нових механізмів 
захисту прав людини і забезпечують відповідальність за їх порушення.

Регіональний центр прав людини (RCHR) – це неприбуткова громадська 
організація, що займається пошуком правового вирішення проблем кримчан, 
що постраждали від міжнародного збройного конфлікту з РФ. 

А ще RCHR – це адвокати, юристи, правозахисники та активісти. Це переселенці 
з Криму й не тільки, яким не байдужі долі жертв окупації та які відстоюють 
права людини незважаючи ні на що. Навіть якщо це окупація. А особливо, якщо 
це окупація одного з українських регіонів – Криму.

Про RCHR 

Місія та візія
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П’ять років окупації 
Криму (лютий 2019)

2 397 700
осіб стали жертвами нав’язаного 
громадянства за час окупації. 
Внаслідок такого примусу до 
лояльності державі-окупанту, у 
військові лави РФ було призвано 
більше 12 000 осіб. З них, як 
мінімум 35 людей були засуджені 
за ухилення від призову у армію 
країни-агресора.

3900
осіб було видворено з Криму за порушення 
російського міграційного законодавства, що 
країна-окупант розповсюдила на півострів 
(станом на лютий 2019 року). Більшість з цих 
людей не має права повертатись у рідний дім 
впродовж кількох років, бачитись з рідними та 
друзями, розпоряджатись своїм майном.

26 лютого 2019 року час окупації 
Кримського півострову пересягнув 
п’ятирічний термін. За ці роки політика 
РФ призвела до численних порушень 
міжнародного права та обмежень 
свобод людини, з наслідками чого ми 
продовжуємо боротись і донині.

Загалом ці п’ять років запам’ятались 
кримчанам закриттям більше 2000 
громадських об’єднань, більше 800 
українських класів у школах, близько 
800 релігійних осередків, серед яких 38 
з 45 парафій Української православної 
церкви Київського патріархату (нині 
ПЦУ), а також припиненням ефірного 
мовлення 98 медіа.

Впродовж цього часу з політичних мотивів було вбито трьох осіб. Ще як 
мінімум 25 осіб було викрадено. Хоча точна кількість таких жертв залишається 
невідомою, а винні у злочинах не були притягнуті до відповідальності. 

43 000
осіб (за офіційними даними) залишило півострів 
через події окупації. За даними правозахисних 
організацій їх кількість сягає ста тисяч. Саме 
тому ми в RCHR вважаємо своїм обов’язком 
зробити все, щоб жертви таких порушень були 
захищені, а винні у їх скоєнні - покарані.
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Повернення Росії 
до ПАРЄ (червень 2019)

У червні 2019 року Росії повернули право голосу у Парламентській асамблеї 
Ради Європи (ПАРЄ). Це стало наслідком прийнятої ПАРЄ резолюції, яка змінила 
правила щодо запровадження санкцій стосовно делегацій.  У відповідь на такі 
дії, українська делегація оголосила бойкот організації та відмовилась від участі 
у осінній сесії. 

Незважаючи на загострення політичної ситуації між офіційними делегаціями, 
ми, як представники громадського сектору, продовжували роботу з 
інформування міжнародної спільноти про факти порушення прав людини на 
окупованих територіях. Зокрема, для цього ми проводили сайд-івенти щодо 
проблем нав’язування громадянства, депортації та колонізації не тільки в 
рамках ПАРЄ, але і під час візитів до інших органів, таких як Ради ООН з прав 
людини чи ОБСЄ. 

Обмін полоненими 
(вересень 2019)

7 вересня між Україною і Росією відбувся масштабний обмін утримуваними 
особами. Додому повернулись 35 осіб, серед яких 24 військовополонені моряки 
та 11 політв’язнів. З-поміж останніх були Олег Сенцов і Олександр Кольченко, 
яких окупанти затримали у Криму у травні 2014 за нібито підготовку теракту. 
Чоловіків засудили до 20 і 10 років позбавлення волі відповідно.

Українські моряки були захоплені Росією у листопаді 2018 року під час збройної 
агресії Росії у Керченській протоці. 

У 2019 році ми продовжили вести справу з цього питання у КПЛ ООН, подану 
разом з УГСПЛ та при взаємодії з Уповноваженим з питань Європейського суду з 
прав людини у 2019 році.

8



Захоплення 
головного храму ПЦУ у Криму

У 2019 році тиск окупаційної влади на Кримську єпархію ПЦУ посилився. 
Зокрема, влітку активізувались дії щодо захоплення Кафедрального собору 
святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України. 
Так, ще до винесення офіційного рішення про «виселення» ПЦУ, у будівлі 
почались ремонтні роботи, через які постраждало церковне начиння та 
приміщення храму. Доступ парафіян до церкви також був заблокований 
огорожею. 

Тому у 2019 році RCHR продовжив представляти Кримську єпархію ПЦУ та її 
парафіян у міжнародних органах. Наприклад, у листопаді цього року експерт 
RCHR Сергій Заєць допоміг понад 50 парафіянам храму Володимира і Ольги 
подати скаргу до КПЛ ООН проти захоплення приміщення. 
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#one_shoe_challenge – флешмоб, що запустив у соціальних мережах суддя 
Верховного Суду Аркадій Бущенко напередодні розгляду  міждержавної скарги 
України проти Росії щодо Криму в ЄСПЛ. На знак підтримки української делегації 
у ЄСПЛ, та зокрема Івана Ліщини, який напередодні зламав палець та був 
вимушений виступати в одному туфлі, українські юристи та правозахисники з 
усієї країни публікували фото у одному черевикові. 
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КРИМ У 2019

Рішення
Доповідь Генерального секретаря ООН 
про ситуацію з правам людини у Криму 
(вересень 2019)

У вересні 2019 року була опублікована доповідь Генерального секретаря 
ООН щодо стану прав людини в окупованому Криму. Там були перераховані 
численні порушення з боку Росії, які через кілька місяців будуть згадані у тексті 
Резолюції. 

Важливим аспектом доповіді стало те, що практику переселення людей з Росії 
на територію окупованого Криму визнали порушенням Женевської конвенції 
про захист цивільного населення під час війни. RCHR працює з цим питанням 
ще з 2014 року та у січні 2015 підготувала  тематичний огляд «Крим без Правил. 
Переміщення цивільного населення Російської Федерації на окуповану 
територію України», присвячений цій проблемі. 

Кримська справа у Європейському Суді 
з прав людини (вересень 2019)

11 вересня 2019 року Європейський суд з прав людини у Страсбурзі розглядав 
міждержавну скаргу України проти Росії щодо Криму.  Слухання стосувалось 
того, чи має ЄСПЛ повноваження вирішувати справу за заявою України від 13 
березня 2014 року, де ставилось питання дати контролю АР Крим Росією. 

Напрацювання RCHR стали основою для декількох міждержавних скарг проти 
Росії. Наш експерт Сергій Заєць був присутнім на цьому слуханні та одним з 
перших повідомляв про хід засідання, доповнюючи події своїми коментарями.
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Рішення міжнародного суду ООН 
у справі України проти Росії 
(листопад 2019)

8 листопада Міжнародний Суд ООН оголосив про можливість застосування 
Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та 
Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації в справі 
України проти РФ. Підтвердивши те, що він має юрисдикцію розглядати спір 
України проти Росії, тепер Суд має перейти до розгляду справи по суті. 

У аргументації своєї позиції у суді МЗС України використовувало в тому числі 
і напрацювання RCHR щодо проблеми нав’язування громадянства в контексті 
дискримінації українців у Криму.

Звіт Офісу прокурора 
Міжнародного кримінального суду  
(грудень 2019)

У грудні 2019 року Офіс прокурора МКС опублікував звіт своєї діяльності за 
2019 рік. Відповідно до пункту 270 документу ситуацію в Криму та Севастополі 
кваліфіковано як міжнародний збройний конфлікт між Україною та Російською 
Федерацією. Документ також зафіксував, що початок цього конфлікту є 
не пізніше 26 лютого 2014 року і, відповідно, дія міжнародного права, що 
застосовується в умовах такого конфлікту, поширюється і на події після 
18 березня 2014 року, коли Російська Федерація офіційно оголосила про 
«приєднання» півострова до себе. 

RCHR активно взаємодіє з Офісом прокурора МКС та зробив свій внесок у 
вигляді 2 повідомлень про порушення прав людини на півострові. Також, разом 
з іншими правозахисними організаціями, ми долучились до розвінчання міфів 
щодо діяльності МКС у ситуації України.  
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Резолюція Генеральної асамблеї ООН  
про ситуацію з правами людини 
в Криму (грудень 2019)

У грудні 2019 року Генеральна асамблея ООН прийняла оновлений текст 
Резолюції про ситуацію з правам людини в Криму. Так, порівняно з аналогічним 
текстом 2018 року, документ було доповнено декількома важливими 
положеннями, над яким працювала наша організація. Серед них засудження 
зміни демографічного складу населення півострова через депортацію, 
переміщення кримчан з окупованої території та її колонізацію громадянами 
РФ, а також заклик повернути на Батьківщину кримських в’язнів, яких 
незаконно перевели до Росії для відбування покарання.  

Резолюція містить і ряд інших доповнень, які були додані зусиллями 
партнерських правозахисних організацій. В резолюції згадується про питання 
переслідування учасників ініціативи “Кримська солідарність”, проблему 
кримінальної відповідальності щодо кримських чоловіків за ухилення від 
призову в армію РФ, засудження переслідування кримчан за вчинки, скоєні до 
окупації, а також заклик “ефективно розслідувати всі випадки смертей під час 
перебування під вартою”.  Вперше у резолюції звернули увагу на становище 
дітей та людей з інвалідністю.
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ДІЯЛЬНІСТЬ 
RCHR

Тенденції та цифри
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Консультації

У 2019 році ми продовжили комплексно опрацьовувати вже відомі раніше 
проблеми, які витікають з факту окупації Криму. Однак, незважаючи на 
тривалий характер конфлікту, цього року нам також вдалось пропрацювати 
ще декілька «сліпих» для міжнародного права зон. Численні порушення прав 
людини, які продовжують фіксуватись правозахисниками, сигналізують про те, 
що окупант не збирається змінювати своєї тактики, а отже, питання фіксування 
цих порушень та передання їх міжнародним органам залишається актуальним 
як для України, так і для міжнародної спільноти.  
Попри складнощі, 2019 рік відзначився плідною співпрацею як з нашими 
партнерами-правозахисниками, так і з державними та міжнародними органами.

348 
Основними темами звернень були: 
• порушення громадянських, 
економічних, соціальних, сімейних прав;
• порушення права на свободу 
пересування;
• порушення житлових прав;
• незаконне переміщення ув’язнених з 
території Криму на територію РФ;
• питання про порядок відбування 
покарання ув’язненими, засудженими 
до позбавлення волі, в тому числі про 
переведення для відбування покарання 
на територію України;
• питання про відновлення матеріалів 
кримінальних проваджень на території 
України;
• питання про застосування «Закону 
Савченко» (особливого порядку 
перерахунку терміну досудового 
ув’язнення в рахунок призначеного 
покарання у вигляді позбавлення волі).

Також частими були питання: 
про порядок перетину 
адміністративного кордону 
між Кримом і материковою 
частиною України;  
про оформлення документів 
(свідоцтва про народження, 
паспорта, документів на 
спадщину);  
про повернення грошових 
коштів з депозитних рахунків 
в банках, які функціонували 
на території Криму до 
окупації;  
питання, пов’язані з 
звернення в ЕСПЛ, КПЛ ООН, 
МКС для захисту порушених 
прав.   
Для останніх – ми підготували 
окремий розділ на нашому 
сайті krymbezpravil�org�ua�

консультацій було надано юристами RCHR цього року.
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Діяльність

Юридичний захист

інформаційні повідомлення за 2019 рік  ми передали до офісу 
прокурора МКС у співпраці з партнерами. 

Повідомлення до МКС

Перше повідомлення було підготовлено разом з прокуратурою АР Крим та 
УГСПЛ і стосувалось використання російськими військовими цивільного 
населення під час захоплення об’єктів на території півострову Крим у лютому-
березні 2014 року. В ході дослідження встановили, що сили РФ не тільки умисно 
та свідомо переміщували цивільне населення до об’єктів Збройних Сил України, 
а й використовували місцезнаходження цивільних в момент блокування 
та захоплення цих об’єктів. У таких умовах українські військові не могли 
застосувати зброю для захисту від нападу.

У другому повідомленні, над яким наша команда працювала спільно з 
прокуратурою АРК, йшлось про примусове переміщення населення з території 
тимчасово окупованого Криму. Повідомлення містить обґрунтування 
відповідальності Росії за генерацію потоків внутрішньо переміщених осіб 
та зміну демографічної ситуації у Криму. Зокрема, автори обґрунтовують 
відповідальність представників влади РФ за реалізацію політики “інтеграції” 
та створення атмосфери страху, яка змушує проукраїнське населення Криму 
покидати півострів та поповнювати категорію ВПО України. Під час роботи над 
повідомленням було проаналізовано більше 1000 протоколів допитів ВПО, що 
збирались правоохоронними органами впродовж останніх трьох років. 

Усі передані докази повинні відіграти важливу роль у подальшій діяльності 
Міжнародного кримінального суду стосовно оцінки ситуації в Україні.

2
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Скарги до ЄСПЛ та КПЛ ООН
Рішення ЄСПЛ є ще одним важливим інструментом у процесі визнання та 
покарання за злочини РФ на Кримському півострові. Саме тому в 2019 році 
RCHR працював над близько 50 справами до ЄСПЛ і КПЛ ООН за 9 напрямками.  

Серед найвідоміших були справи про захоплення основного храму ПЦУ у 
Севастополі, щодо затримання кримського адвоката Еміля Курбедінова, а 
також допомога колишньому політв’язню Олександру Стешенку. 
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Діяльність

Аналітика
Правовий аналіз, вивчення відкритих джерел та фактів, викладених у медіа та 
судових реєстрах, проведення інтерв’ю з ВПО та кримчанами, що проживають 
на окупованих територіях, а також консультування з експертами-юристами, 
які працюють у темі, допомогли нам окреслити невідомі раніше проблеми, з 
якими стикаються кримчани. Водночас, поглиблене вивчення старих порушень 
допомогло показати ситуацію на півострові з іншого ракурсу та доповнити 
загальну картину окупації півострову. 

Результати аналітичних досліджень RCHR були використані іншими 
громадськими організаціями, міжнародним та українськими державним 
органами. 

Право на громадянство
Після підписання так званого Договору про приєднання між Російською 
Федерацією та «Республікою Крим» від 18 березня 2014 року, РФ автоматично 
застосувала своє громадянство до всіх, хто проживає в Криму. Ці дії свідчать 
про зловживання правом на громадянство, що виражається в етнічній 
дискримінації, відмові від територіальної цілісності та неповазі до прав людини.
Всі, хто відмовився від російського громадянства та «зберіг» громадянство 
України, ті, хто на момент окупації перебував у Криму без реєстрації місця 
проживання, стали «іноземцями» в рідній країні і постійно перебувають під 
загрозою незаконного вигнання з її території. Решта змушені тепер бути 
лояльними окупаційній владі, навіть якщо вони не отримали російський 
паспорт. 

Найбільш вразливою групою громадян України, які зазнали негативні наслідки 
від дій Росії, є діти, позбавлені батьківського піклування. За даними офісу 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, станом на 01.08.2014 
р в Криму було 4228 таких дітей. Іншою вразливою групою також є особи, які 
на момент окупації утримувалися під вартою. Адміністрацією місць несвободи 
також не було належним чином забезпечено їх право на відмову від визнання 
їх громадянами Росії. Ми визначили, що більше 6000 громадян України стали 
жертвами їх переміщення на територію Росії через цю ситуацію.
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Детальніша інформація наявна в огляді «Права людини в контексті 
нав’язування громадянства в Криму», що був підготовлений 
юристами Open Society  Justice Initiative з використанням матеріалів 
досліджень Регіонального центру прав людини. 
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Правосуддя 
в умовах окупації
У процесі окупації у лютому-березні 
2014 року Російська Федерація 
встановила повний контроль над 
діяльністю кримських судів, оголосила 
АР Крим та місто Севастополь власною 
територією і розповсюдила на неї 
російське законодавство.
Тож ми порівняли систему 
судочинства, що існувала в Криму до 
окупації, з новоствореною державою-
окупантом.

Замість апеляційних та адміністративних судів Росія створила федеральні суди 
загальної юрисдикції; арбітражні суди прийшли на зміну господарським та 
частково адміністративним судам. Створено систему мирових судів, які не були 
передбачені українським законодавством на момент окупації півострова. 

У цьому дослідженні 
відгукнулась і зазначена 
вище проблема примусового 
присвоєння жителям Криму 
(в тому числі, суддям) 
російського громадянства. Дані 
проведеного RCHR дослідження 
свідчать, що станом на 
листопад 2019 року 20% суддів, 
які відправляють правосуддя 
в Криму і місті Севастополі, 
складали громадяни РФ� 
Тож на сьогоднішній день на 
суверенній території України, в 
порушення норм міжнародного 
права, як мінімум 104 
іноземних громадянина 
відправляють правосуддя без 
згоди на це України. Решта 80% 
хоча і є громадянами України, 
проте виконують функції судді 
в порушення українського 
законодавства.

За результатами дослідження у партнерстві з УГСПЛ було видано тематичний 
огляд «Крим без правил. Випуск № 5. Окуповане правосуддя. Частина 1».
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Імітація демократії на окупованому 
півострові

16 березня 2014 року в Криму відбувся так званий «референдум про статус 
Криму», який поклав початок окупації з боку Російської Федерації. Надалі на 
півострові були проведені чергові для Росії президентські, парламентські, 
та відповідно, місцеві вибори. Попри те, що вже неодноразово звучали 
аргументи проти законності як референдуму, так і проти усіх подальших 
виборчих процесів, цьому питанню бракувало цілісної концепції, яка б 
допомогла об’єднати усі факти. 

Тому у новому тематичному огляді ми описали реалії російського 
окупаційного режиму в Криму за період 2014-2019 року в частині реалізації 
референдуму і виборів та проаналізували події через призму теорії 
процесуальної справедливості. Таким чином, ми перевірили легітимність 
прийнятих політичних рішень, в тому числі в результаті всенародного 
голосування, через те, чи був процес їх прийняття чесним, вільним, 
справжнім.

Аналізуючи ситуацію на кримському півострові, ми відзначили деякі 
невідповідності  електоральної активності в ході проведених за час окупації 
виборів.  

Наприклад, у березні 2014 року місцева самопроголошена влада оголосила 
явку - 83,1% у Криму та 89,5% в Севастополі. У тому ж році у вересні на 
виборах депутатів «Державної ради Криму», за даними російської ЦВК, явка 
склала - 45,29%, а у Севастополі - 41, 37%. На парламентських виборах в 
вересень 2016 року явка стала ще нижче: 40,32% - в місті Севастополь, 42,37% 
- в Криму, що дозволяє припустити, що таке різке скорочення вдвічі свідчить 
скоріше не про зміну електоральної активності, а про недостовірність даних 
про явку на «референдумі».

Більше інформації про аспекти застосування теорії процесуальної 
справедливості у кримській ситуації доступно у аналітичній доповіді 
«Кримський прецедент. Імітація демократії».
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Примусове переміщення 
населення

Станом на кінець 2019 року кількість офіційно зареєстрованих внутрішньо 
переміщених осіб з Криму вже перевищила 42 895 осіб. Але за неофіційними 
даними правозахисних організацій кількість таких людей може становити 
100 000. Проте ситуація з ВПО в Україні є особливою у тому аспекті, що 
відповідальність за генерацію потоків внутрішньо переміщених осіб та зміну 
демографічної ситуації у Криму має нести не тільки країна, в межах території 
якої це відбувається, але і країна агресор. 

У дослідженні автори 
аналізують весь спектр 
порушень прав людини на 
півострові як можливий 
чинник, що спонукає 
кримчан до переміщення. 
Аналіз обґрунтовує те, що  
незважаючи на можливу 
відсутність застосування 
фізичної сили до таких людей, 
як у випадку катувань чи 
депортації, таке переміщення 
є вимушеним. Примусовість у 
цьому випадку включає в себе 
загрозу викликану страхом 
перед насиллям, затриманням, 
психологічним нагнітанням чи 
зловживанням владою. 

Все це є наслідком реалізації політики “інтеграції” та створення атмосфери 
страху окупаційною владою, яка змушує проукраїнське населення Криму 
покидати півострів та поповнювати категорію внутрішньо переміщених осіб 
(ВПО) України.

Детальніше про обставини та причини вимушеного переміщення можна 
дізнатись у аналітичній доповіді «Кримський прецедент. Вимушене 
переміщення з Криму та аспекти прав людини» (англійською). 
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У 2019 році ми продовжили наповнювати аналітичними матеріалами з 
порушень прав людини на півострові найбільшу базу аналітичних матеріалів 
з окупації Криму за адресою krymbezpravil�org�ua� Ми також внесли зміни 
до категоризації та зовнішнього вигляду сайту задля поліпшення зручності 
користування базою.

Кримський Прецедент

RCHR.ORG.UA
Цього року ми оновили вигляд та наповнення сайту організації. Тепер про 
нас, наші справи, проекти та новини можна дізнатись за адресою rchr�org�ua�
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Діяльність

Адвокація
Задля вирішення системних проблем порушень прав людини RCHR веде 
адвокаційну роботу на міжнародному та національному рівнях. За цей рік у 
партнерстві з колегами ми провели ряд заходів на міжнародному рівні:

• Сайд-івент під час зимової сесії у ПАРЄ на тему “Міграційна політика 
Кремля в окупованому Криму: депортація, вимушене переміщення населення, 
колонізація» (січень 2019);

• Під час літньої сесії ПАРЄ виступ на засіданні Міграційного комітету та сайд-
івент щодо необхідності детального вивчення ситуації з видворення цивільного 
населення з території окупованого Криму (червень 2019); 

• Участь делегації RCHR у робочій зустрічі та заходах в межах 41ої сесії Ради 
ООН з прав людини (червень 2019); 

• Сайд івент «Захист прав дітей-ВПО», проведений за підтримки 
Спецдоповідача ООН з прав ВПО (червень 2019);

• Участь нашого експерта у слуханні справи Ukraine v. Russia у Євросуді у 
Страсбурзі за неформальним запрошенням офісу Уповноваженого зі справ 
ЄСПЛ для неофіційного консультування (вересень 2019);

• Виступ на трьох сесіях під час HDIM від ОБСЄ з тем свободи віросповідання, 
дискримінації та захисту прав ВПО (вересень 2019). 

• Зустрічі та обговорення з представниками посольств, місій та міжнародних 
організацій впродовж року. 

Не лишились поза уваги і адвокаційні заходи на національному рівні. За цей рік 
RCHR разом з партнерами співорганізував 8 подій для ЗМІ та громадськості. 

У 2019 році Дім прав людини «Крим» став частиною 
Міжнародної мережі домів прав людини. RCHR, Кримська 
правозахисна група, Центр прав людини ZMINA та Центр 
громадянської просвіти «Альменда» є засновниками 
Дому.
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Наші експерти неодноразово брали участь у ролі тренерів на партнерських 
навчальних подіях. Серед них : 

• Курс лекцій по МГП для воєнних курсантів КНУ ім. Тараса Шевченка (березень-
квітень 2019);
• Тренінг «Аналіз та застосування практики ЄСПЛ», CEELI інститут, м. Прага 
(травень 2019);
• Мут-корт з МГП для прокурорів ПАРК, суддів и адвокатів (червень 2019); 
• Тренінг з МГП у Чернігові для учасників міжнародного курсу ILIA, де беруть 
участь представники України, Білорусі, Азербайджану та Грузії (листопад 2019).

Юристи та адвокати організації є членами комісій і робочих груп, серед яких: 

• Робоча група з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у складі 
Комісії з питань правової реформи (Роман Мартиновський);
• Комісія з експертно-правового аналізу (учасники: НААУ, Координаційний 
центр безоплатної правової допомоги, УГСПЛ, ХПГ, УФПД), мета якої - розробка 
системи і критеріїв оцінки якості правової допомоги, наданої адвокатами 
системи БПД (Роман Мартиновський);
• Міжвідомча комісія з питань застосування та реалізації норм міжнародного 
гуманітарного права в Україні (Віталій Набухотний);
• Експертна рада при Представництві Президента України в АР Крим (Віталій 
Набухотний). 

Освіта

Співпраця
В основі нашої діяльності завжди лежать люди. Не тільки через те, що 
ми працюємо на захист їх прав та свобод, але також тому що отримуємо 
задоволення від роботи з ними та для них.

60 Людей, яким допомагали з подачею та підтримкою скарг до 
міжнародних інстанцій

3 Державні органи, з якими підтримували сталу налагоджену 
співпрацю
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Прокуратура Автономної 
Республіки Крим

НАШІ ПАРТНЕРИ
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ФІНАНСОВІ 
ПОКАЗНИКИ
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Надходження 2019
European Commission  
(1136357,78 грн)

МФ «Відродження» 53336 
(705557,8 грн)

МФ «Відродження» 624634 
(624634 грн)

МФ «Відродження» 52635 
(888700 грн)

Human Rights House 
Foundation (108946,64 грн)

Видатки 2019

60%

40%

Адміністративні витрати 
(2025124,16 грн)

Основна діяльність 
(3004429,35 грн)

Структура витрат

Штатний перонал
Оренда
Канцтовари, обслуговування офісу
Гонорари експертів і спеціалістів
Підготовка та друк публікацій
Обладнання
Розробка програмного забезпечення, підтримка сайту

1512244,52 грн
438000 грн
74879,64 грн
2644560 грн
127238,15 грн
22631,2 грн
210000 грн

3%

26%

18%

20%

33%

Всього: 3464196,22 грн

Всього: 5029553,51 грн
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