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1  /  Здійснено   напад   на   Українське 
національне   інформаційне   агентство 
"Укрінформ"

2  /  5 серпня,  після   аналізу   виступу 
Віктора   Медведчука   від   Voxcheck 
ряд   медіа   ресурсів   масово   випустили 
матеріали   з   негативними   оціночними 
судженнями   про   організацію   Vox-
Ukraine   та   заниженням   її   репутації

локація / Київ

локація / Київ

Мінімум двоє з постраждалих досі мають 
серйозні проблеми зі здоров’ям.

2019   серпень

30-го липня 2019 року о 16:00 пройшла  прес-
конференція “Фальсифікації на виборах у 50 
окрузі (Донецька область): Зникли протоколи 
і члени ОВК” від медіа-ресурсу “Укрінформ”. 

На   заході  планували поговорити про 
блокування роботи членами ОВК No 50 та 
підрахунок голосів 
в окрузі. Під час 
події до залу 
увірвалися близько 
10 агресивних 
молодих людей 
із символікою  політичного руху “Традиція і 
порядок”.

На 9-й хвилині прес-конференції за дверима 
почався гул, після чого були розбиті скляні 
двері та до кімнати увірвалися кілька людей, а 
інші кидались яйцями та викрикували “ганьба!”. 

Учасники конференції намагались захищатись 
стільцями та не пускати їх,  але  молоді  люди,  
скандуючи   націоналістичні кричалки, зайшли. 

VoxUkraine,   у рамках  проекту VoxCheck 
випустили  матеріал з перевіркою цитат з  
виступу на каналі 112 депутата від партії 
“Опозиційна платформа - За Життя” Віктора 
Медведчука.

Через 2 години після виходу матеріалу на сайті 
каналу   112  та   “Опозиційної платформи...” 
з’явились статті про “відверту брехню” та 
“відпрацювання соросівського замовлення”  
на адресу “Voxcheck”. 

Загалом за цей день схожий матеріал з’явився 
ще на 8 ресурсах, а всього було нараховано 22 
матеріала2. 

Організація досі веде підрахунок  таких кейсів 
під назвою “Інформаційне військо Медведчука”. 

VoxUkraine в своєму матеріалі про зазначений 
випадок стверджують, що він є прикладом 
дискредитації чесних ЗМІ та громадських 
організацій. Та зазначають, що такий напад 
на репутацію ілюструють медіа ресурси які 
підконтрольні Віктору Медведчуку.

Потім мав місце ряд словесних сутичок  з 
виступаючими на прес-конференції. 

Найбільшу увагу приділяли Андрію Аксьонову, 
якого звинувачували в наявності російського 
громадянства та участі в організації 
референдуму у 2014 році. Суперечка велась 
зі сторони нападників із підвищенням голосу 
та розкиданням речей. На 23-й хвилині прес-
конференції нападники почали кидатися 
яйцями   в    учасника конференції Андрія 
Аксенова  і скандувати “ганьба!” та “Аксьонова 
за грати!”, після чого покинули приміщення1.

На сторінці в соціальній мережі Фейсбук 
Сергія Томіленко, голови Національної спілки 
журналістів України,  було зазначено, що 
всього за медичною допомогою звернулося 
5 співробітників інформагентства та була 
тимчасово виведена  з ладу конференц-
система. 

31-го липня було 
відкрито    кримінальне   
провадження  за 
статтею 125 ККУ (умисне 

легке тілесне ушкодження), про це  повідомляє 
Укрінформ, прикріплюючи фото  витягу з 
Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі у своїх заявах напад публічно 
засудили  Національна спілка журналістів 
України ,  Коаліція на захист громадянського 
суспільства,  Рада Європи ,  ОБСЄ , депутатка 
Європейського парламенту, співголова 
Парламентської Асамблеї “Євронест” Ребекка 
Гармс  та  Європейська федерація журналістів .

1  На основі  відеозапису
2 На основі  статті  від VoxUkraine

https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2750138-falsifikacii-na-viborah-u-50-okruzi-donecka-oblast-znikli-protokoli-i-cleni-ovk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2750138-falsifikacii-na-viborah-u-50-okruzi-donecka-oblast-znikli-protokoli-i-cleni-ovk.html
https://voxukraine.org/uk/pro-shho-zbrehav-medvedchuk-faktchek-video/
https://www.youtube.com/watch?v=SecFPQQBJDU&feature=youtu.be
https://ua.112.ua/mnenie/voxcheck-vidpratsovuie-sorosivske-zamovlennia-poshyriuiuchy-brekhniu-pro-viktora-medvedchuka-502667.html
http://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/voxcheck_vooruzhivshis_lozhju_i_debilizmom_neudachno_atakoval_medvedchuka.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13a6lbglgT37N-SCFuGc9yFYX-bDhDqoWA7EsZd5nfbc/edit#gid=0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2305754152842769&set=a.113677965383743&type=3&theater
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2751615-policia-vidkrila-kriminalnu-spravu-za-faktom-napadu-na-ukrinform.html
http://nsju.org/index.php/article/8132
http://nsju.org/index.php/article/8132
http://cs-coalition.org/ua/zaiavy/zaiava-koalitsii-na-zakhyst-hromadianskoho-suspilstva-z-pryvodu-bezdiialnosti-politsii-u-rozsliduvanni-napadu-na-ukrinform?fbclid=IwAR1cGuS-pIKNmicth0h4E6d7KinvD1zco595ye-7fh7fBNyFhFc27FuNnfo
http://cs-coalition.org/ua/zaiavy/zaiava-koalitsii-na-zakhyst-hromadianskoho-suspilstva-z-pryvodu-bezdiialnosti-politsii-u-rozsliduvanni-napadu-na-ukrinform?fbclid=IwAR1cGuS-pIKNmicth0h4E6d7KinvD1zco595ye-7fh7fBNyFhFc27FuNnfo
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/detail-alert?p_p_id=sojdashboard_WAR_coesojportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_alertId=50910372
https://twitter.com/OSCE_RFoM/status/1156852993410633730
https://twitter.com/RebHarms/status/1156873614966366208?s=19&fbclid=IwAR1pW2jdJV6ui24ooLrHokslEFiM5emSXdQVs_LjiQX27zesvE9syT8Gwz4
https://twitter.com/RebHarms/status/1156873614966366208?s=19&fbclid=IwAR1pW2jdJV6ui24ooLrHokslEFiM5emSXdQVs_LjiQX27zesvE9syT8Gwz4
https://europeanjournalists.org/blog/2019/08/01/ukraine-radical-nationalists-stormed-press-conference-at-ukrinform/?fbclid=IwAR0ADE94tWshRHZ7v3d-YVNkObMiKKdw-SYofkZJ0Rdy66yBks69u9XSbBM
https://www.youtube.com/watch?v=Gi9gikYsDNA
https://voxukraine.org/uk/yak-viktor-medvedchuk-vikoristovuye-kishenkovi-media-kejs-informatsijnoyi-ataki-na-voxcheck/
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3  /  Інцидент   з   Дариною   Коцюрубою та   
Романом   Філюком   щодо   проведення 
мирного   зібрання   за   імпічмент 
президента   / продовження моніторингу /

локація / Рівне

2 серпня 2019 року Рівненський апеляційний 
суд визнав Дарію Коцюрубу та Романа 
Філюка невинуватими у проведенні нібито 
несанкціонованого   мітингу наприкінці 
травня. Таким чином суддя задовольнив їх 
апеляцію на рішення міського суду.

Нагадуємо, 25 травня 2019 року в місті Рівне 
поліція затримала 16-річну Дарину Коцюрубу 
та 20-річного Романа Філюка. 

Молодь проводила мітинг за імпічмент 
Президента та висловлювала своє 
невдоволення першими діями Володимира 
Зеленського. 

Правоохоронці “запросили” їх до відділення, 
де на Дарину   кричали,   здійснювали   
психологічний тиск, а при спробі покинути 
відділ - фізично перешкоджали. Також, спершу 

Дарині не повідомили її статус (чи є вона 
затриманою чи ні), дівчина провела у вестибюлі 
близько двох годин.

Активістка вимагала, щоб їй було надано 
безоплатну правову допомогу, відповідно до 
законодавства, водночас, після спілкування 
адвоката з працівником правоохоронних 
органів по телефону, той відмовився надавати 
їй юридичну допомогу. 

Щодо   активістів    було   складено   протоколи    
про   адміністративне   порушення   за   
ст.   185-1 КУпАП    (порушення   порядку 
організації та проведення мирних зібрань). 
На матір Дарини   склали   адмінпротокол   
за  невиконання 
батьками обов’язків 
щодо виховання 
дітей за ст. 184 КУпАП. 

13 червня 2019 року 
суд першої інстанції, 
під головуванням 
Діонісьєвої Н.М., 
розглянув матеріали, 
які надійшли з Рівненського відділу поліції 
Головного управління Національної поліції 
України в Рівненській області про притягнення 
до адміністративної відповідальності 
Дарини Коцюруби, і постановив рішення про 
порушення встановленого порядку організації 
або проведення зборів, мітингів, вуличних 

походів і демонстрацій. 

Враховуючи вищезазначене, особу порушника, 
те що вона є неповнолітньою, характер 
вчиненого правопорушення, суд вважав за 
необхідне застосувати до Дарини захід впливу 
у виді попередження. 

Адвокат Дарини подав апеляцію на рішення 
суду першої інстанції. Рівненський апеляційний 
суд задовольнив скаргу позивача та визнав 
Дар’ю Коцюруби невинуватою у зазначеному 
правопорушенні.

Матеріали справи та рішення суду по справі 
Дар’ї Коцюруби можна знайти у Єдиному 

державному реєстрі 
судових рішень за 
реквізитами: номер 
справи 569/10472/19; 
номер провадження 
33/4815/354/19.

У справі з Романом Філюком ситуація є 
аналогічною. Суд першої інстанції визнав його 
винуватим у порушенні встановленого порядку 
організації або проведення зборів, мітингів, 
вуличних походів і демонстрацій. 

Рівненський апеляційний суд задовольнив 
скаргу позивача та визнав Романа Філюка 
невинуватим у зазначеному правопорушенні. 
Матеріали справи у Єдиному державному 
реєстрі судових рішень за реквізитами: номер 
справи  569/10474/19; номер провадження 
33/4815/348/19.

Що стосується складення протоколу про 
адміністративне правопорушення на матір 
Д. Коцюруби, Савчук Наталію Вікторівну,  
за невиконання батьками обов’язків 
щодо виховання дітей за ст. 184 КУпАП, то 
розгляд справи   у  Рівненському міському 
суді призначено на 23.08.2019. Реквізити 
справи: номер  справи  569/10476/19;   номер   
провадження 3/569/3762/19.

3 Iнформація надана на основі спілкування регіонального монітора проекту “Зміцнення системи захисту активістів” з активістом.

Водночас працівники поліції заявили, що у 
разі відмови підписувати протокол справу 
буде перекваліфіковано за статтею 109 ККУ 
(дії, спрямовані на насильницьку зміну чи 
повалення конституційного ладу або на 
захоплення державної влади)3.
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4  /  Кейс   Літнього   театру
/ продовження моніторингу /

4.1.   Суд   залишив   майно   Юрія   
Дяченка під   арештом   /  13 друзів 
"Солінга"  /

4.2.  Спроба   СП "Солінг"   скасувати 
особливий   охоронний   статус   Літнього 
театру   як   об'єкту   культурної 
спадщини  
/ слідкуємо за судовими процесами /

локація / Одеса

24. 07. 2019  Одеський апеляційний суд залишив 
майно Юрія Дяченка під арештом в рамках 
забезпечення позову СП «Солінг» проти 
активіста. 

Про це повідомило ряд  ЗМІ. Одеський 
апеляційний суд  залишив в силі ухвалу 
Суворовського районного суду м. Одеси 
про арешт майна одеського громадського 
політичного діяча Юрія Дяченка в судовому 
провадженні щодо стягнення 1 мільйона 
гривень з 13 одеських активістів. 

Юрій вважає   даний   випадок     черговим 
прикладом тиску на активістів, яких 
залякують судовими позовами з мільйонними 
компенсаціями та арештом їхнього майна, 
що створює додаткові  перешкоди для їхньої 
діяльності.

06.08.2019  
Одеський окружний адміністративний у справі 
за позовом СП «Солінг» закінчив підготовче 
провадження, про що виніс відповідну ухвалу. 
Наступне засідання було призначене на 21 
серпня 2019 року. 

В цьомуу судовому провадженні СП «Солінг» 
намагається скасувати особливий охоронний 
статус Літнього театру як об’єкту культурної 
спадщини. Це дозволить підприємству 
продовжувати роботи для будівництва 
торгового центру.

08.08.2019 
П’ятий апеляційний   адміністративний суд 
виніс ухвалу про повернення апеляційної 
скарги ГО «Зелений лист» на ухвалу Одеського 
окружного адміністративного   суду від 10 
травня 2019 року про зупинення дії припису 
управління культури, національностей, релігії 
та охорони об`єктів культурної  спадщини 
Одеської обласної державної адміністрації 
від 16.04.2019 року до набрання законної сили 
судовим рішенням по цій справі в рамках 
забезпечення позову. 

Це дозволяє продовжувати незаконні роботи 
з благоустрою у зв’язку з несплатою судового 
збору.

08.08.2019  
П’ятий   апеляційний адміністративний суд 
виніс  ухвалу про повернення апеляційної 
скарги  ГО   «Зелений лист» на   ухвалу Одеського   
окружного адміністративного суду від  
30 травня 2019 року про зупинення дії рішення 
Консультативної ради з питань охорони 
культурної спадщини Одеської області, в частині 
внесення   змін   в облікову документацію 
на пам`ятку архітектури та містобудування 
місцевого   значення   по вул.  Дерибасівській   
в м. Одеса - Міський сад, якими включено 
територію   по   вул.   Преображенській 24 у 
місті Одесі,   яка перебуває в користуванні 
СП «Солінг», в межі пам`ятки архітектури та 
містобудування місцевого значення - Міський 
сад до набрання законної сили судового 
рішення по цій справі у зв’язку з несплатою 
судового збору.

14.08.2019 
ГО «Зелений лист» були подані повторні 
апеляційні скарги на ухвали Одеського 
окружного   адміністративного суду від 10 
травня 2019  року та від 30 травня 2019 року.

Наразі очікується інформація щодо дати 
розгляду даної скарги та щодо складу суду.

Про це повідомив адвокат Максим Попов в 
спеціальному коментарі.

https://usionline.com/2019/07/24/borba-za-letnij-teatr-aktivist-dyachenko-ne-smog-v-apellyatsii-snyat-arest-so-svoego-imushhestva/
http://reyestr.court.gov.ua/Review/83329539
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4  /  Кейс   Літнього   театру
/ продовження моніторингу /

4.3.   Засідання    у   справі   проти   
активіста  Літнього   театру -   Альберта   
Вирнина   /  13 друзів "Солінга"  /

4.4.    Засідання    у   справі   проти   
активіста   Літнього   театру   -   Світлани   
Підпалої   /  13 друзів "Солінга"  

локація / Одеса

14.08.19 
 Відбулося судове засідання у справі  Альберта 
Вирнина, активіста Літнього театру.  

Про це заявила відома одеська активістка, 
журналістка Світлана Підпала на своїй сторінці 
у  фейсбуці.  

Приморським районним судом м. Одеси 
(суддя Абухін Р.Д.) була винесена ухвала про 
об’єднання справи активістів Альберта Вірніна 
зі справою Ігоря Бичкова. 

Засідання по справі відкладено у зв’язку з тим, 
що наразі не надійшли результати експертної 
оцінки, завданої активістами шкоди майну 
СП «Солінг». Наступне судове засідання 
призначено на 21.10.2019 .

Нагадаємо,   спільне   підприємство  “Солінг”, 
яке   позивається  щодо  збитків по 1 млн 
грн до 13 волонтерів Театру, пов’язують з 
Галантерніком – бізнес-партнером  мера 
Одеси.

15.08.19 
Відбулося судове засідання у справі  Світлани 
Підпалої , активістки Літнього театру.  

Приморським районним судом м. Одеси 
(суддя Абухін Р.Д.) була винесена ухвала 
про об’єднання справи Світлани Підпалої зі 
справою Шуплякова Аркадія. 

Засідання по справі відкладено у зв’язку з тим, 
що на даний момент не надійшли результати 
експертної оцінки, завданої активістами шкоди 
майну СП «Солінг». Наступне судове засідання 
призначене на 28.11.2019.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2443510502591626&id=100007980997512
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2443510502591626&id=100007980997512
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2443510502591626&id=100007980997512
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6  /  Напад   Стаса   Домбровського   на 
Світлану   Підпалу   у   відділі   поліції

2019   серпень

5  /  Напад   на   одеського   активіста    на 
Владислава   Балінського

локація / Одеса

локація / Одеса

16.08.19   під   час    мітингу     під  Одеською 
обласною   державною   адміністрацією,    відомий 
блогер-провокатор Стас Домбровський 
здійснив напад на громадського активіста, 
журналіста Владислава Балінського. 

Владиславу було завдано тілесних ушкоджень, 
а також укусу, який завдав фізичні та психічні 
страждання. Це пов’язано з тим, що Стас 
Домбровський відкрито заявляє про свій ВІЛ-
позитивний статус та наявність гепатитуС. 

Владислав звернувся до Шевченківського 
відділення поліції Приморського відділу 
поліції ГУ НП в Одеській області з заявою про 
отримання легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 
125 ККУ). 

Наступного  дня звернувся ще   з   двома  
заявами до   поліції,   щодо  перешкоджання  
журналістській діяльності (стаття 171  ККУ) 
та щодо умисного зараження вірусом 
імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 

Світлана  фіксувала на відео процес 
доставлення Владислава Балінського та Стаса 
Домбровського  після   інциденту   під  Одеською 
обласною  державною адміністрацією.

Про    це   заявила    одеська   активістка,   
журналістка Світлана Підпала на своїй 
сторінці у фейсбуці . На  даний час Світлана 
збирається звернутися до поліції з заявою 
про перешкоджання законній   професійній 
діяльності    журналістів   (стаття 171 ККУ).

16.08.19    Стас    Домбровський   намагався 
вирвати відеокамеру під час виконання 
Світланою своїх журналістських обов’язків 
у Шевченківському відділенні поліції 
Приморського   відділу  поліції   ГУ   НП в 
Одеській області. 

інфекційної хвороби (ч. 4 ст. 130 ККУ). 

Владислав на даний час вимушений приймати 
противірусну терапію у зв’язку з чим має 
додаткові проблеми зі здоров’ям.

Стас Домбровський також звернувся до поліції 
з заявою проти Владислава Балінського, в 
якій звинувачує    останнього в завданні йому 
тілесних ушкоджень. 

На даний час слідчим Козанчук та слідчою 
Насіковською внесено дані розслідування до 
ЄРДР за фактом нанесення легких тілесних 
ушкоджень, проте не вручена підозра у 
вчиненні злочину. 4 Iнформація надана на основі спілкування регіонального монітора проекту “Зміцнення системи захисту активістів” з активістом.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2445830389026304&id=100007980997512
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2019   серпень

5  інформація надана на основі спілкування регіонального монітора проекту “Зміцнення системи захисту активістів” з активістом. 

7  /  Серію   акції "Хто   замовив 
Катю   Гандзюк"   у   Херсоні   поліція 
кваліфікувала   як   хуліганство

8  /  Дискредитація   журналістки   Євгенії 
Вірліч   за   етнічною   ознакою

локація / Херсон
локація / Херсон

31.07.19 активісти проводили серію акцій 
у Херсоні до річниці нападу на Катерину 
Гандзюк. 

Поліція  кваліфікувала проведення акцій як 
хуліганство. 

У відкритих  джерелах  відсутня  інформація 
щодо  будь-яких  подальших  дій поліції 
стосовно тиску на активістів. 

Відповідно до 
с п е ц і а л ь н о г о 
коментаря ініціативи 
«Хто замовив Катю 
Гандзюк», жодних 
подальших дій зі 
сторони поліції 
щодо активістів не 
зафіксовано.

18.08.19 про випадки цькування її за 
етнічними ознаками у соцмережах заявила 
відома громадська активістка, журналістка 
Євгенія Вірліч на своїй сторінці у фейсбуці . 

Журналістка виклала скріншоти, які 
підтверджують наявність цькування в 
коментарях за етнічною ознакою – належність 
до етнічної групи «Караїми» (національна 
меншина, що мешкає переважно у Криму). 

 У  2018 році причиною 
нападу стали 
статті Євгенії щодо 
незаконних оборудок 
Лілії Якубсон та 
її чоловіка - Олександра Власова, який є 
депутатом Дніпровської районної ради.

Раніше Євгенія вже зазнавала тиску у різних 
формах, зокрема на неї був скоєний напад у 
приміщенні Херсонської міської ради. 

Проте публічно поліція заявила на своїй 
сторінці, що в   діях   активістів вбачає 
хуліганство, що можна розглядати, як тиск на 
активістів. 

https://humanrights.org.ua/material/policijia_kvalifikuvala_akciji_do_richnici_napadiv_na_gandzjiuk_jiak_khuliganstvo
https://www.facebook.com/eugenia.virlich/posts/2442404119159161
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Сторожук   також   зазначає,   що   минулого 
року тим   же   слідчим   управлінням   ГУНП у 
Хмельницькій області було здійснено спробу 
сфальшувати матеріали кримінального 
провадження та звинуватити його в 
причетності до розбійних нападів. В рамках 
цього в помешканні вже проводились 
обшуки (проти поліцейських було порушено 
кримінальне провадження за ст. 365, 366, 384 
та 386 КК України).

2019   серпень

5  інформація надана на основі спілкування регіонального монітора проекту “Зміцнення системи захисту активістів” з активістом. 

9  /  Запобіжний   захід   у   вигляді 
домашнього   арешту   щодо 
хмельницького активіста

локація / Хмельницький

13.08.2019  з ап обіжний захід у вигляді 
особистого  зобов’язання обрав Хмельницький 
міськрайонннй суд активісту Всеукраїнського 
об’єднання «Автомайдан» Хмельницького 
осередку Артуру Сторожуку. 

За словами самого Артура Сторожука, слідчі 
висунули йому підозру у шахрайстві, яке він 
ніби то скоїв 8 років тому.

Слідчим управлінням ГУНП у Хмельницький 
області розслідується кримінальне 
провадження   від   07.02.2019  року за 
ч. 3 ст. 190 КК України, в якому активіст був 
близько 6 місяців свідком, а з 09.08.2019 року 
став підозрюваним.
   
9 липня 2019 року в помешканні Сторожука та 
його матері були проведені обшуки. До цього 
часу він декілька разів допитувався як свідок.
На наступний день після обшуків Артура 

Сторожука було знову викликано на допит.

9 серпня слідчий вчергове викликав Артура, на 
той момент ще свідка,  для   допиту   та тоді ж 
йому було повідомлено про підозру. 

12 серпня старший слідчий Лещик В. 
за погодженням прокурора військової 
прокуратури Хмельницького гарнізону Лужняк 
Ю.Г. передали слідчому судді Хмельницького 
міськрайонного суду клопотання про обрання 
запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою.

Ввечері того ж дня відбувся судовий 
розгляд клопотання. Клопотання слідчого 
було задоволено частково та застосовано 
запобіжний захід у вигляді особистого 
зобов’язання.

22 серпня 2019 
року Хмельницький 
апеляційний суд, 
за результатами 
апеляційного 
розгляду, ухвалив 
рішення, та 
обрав активісту 
запобіжний 
захід у вигляді 
цілодобового 
домашнього 
арешту за місцем 
проживання до 4 жовтня цього року.

За словами Артура, слідством ігноруються 
докази його невинуватості, а саме розписки та 
свідчення очевидців, готовність пройти допит 
на поліграфі.

З 2010 року Артур Сторожук, займається 
громадською діяльністю. Очолював обласний 
осередок  ГО «Стоп Корупції», пізніше – 
обласний осередок «ВО Автомайдан». 

За      час     роботи  було        викрито   факти     
порушення закону з боку чиновників та 
правоохоронців, багато з яких притягнуто 
до кримінальної та дисциплінарної 
відповідальності. За його заявами 
розслідуються 2 кримінальні справи проти 
чинного мера (розслідування ведуть ГПУ та 
ДБР).

https://km.suspilne.media/news/34299
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Моніторинговий звіт підготовлено у рамках 
проекту “Посилення системи захисту 
активістів”, який реалізується за фінансової 
підтримки Міністерства закордонних 
справ Чеської Республіки у рамках
Transition Promotion Program.

Погляди авторів моніторингового звіту не 
обов’язково відображають офіційну позицію 
Міністерства закордонних справ Чеської 
Республіки.

Асоціація українських моніторів дотримання 
прав людини в діяльності правоохоронних 
органів (Асоціація УМДПЛ) — неурядова 
правозахисна організація, що здійснює 
системний всеукраїнський моніторинг 
дотримання прав людини та основоположних 
свобод у діяльності правоохоронних органів.

Напрямки діяльності Асоціації УМДПЛ:
 Експертно-аналітичний напрямок;
 Розвиток громадського контролю;
 Просвітництво;
 Пенітенціарний напрямок;

Напрямки діяльності мережі “ЗахисТИ”: 
 Юридичний захист та медіапідтримка    
 активістів; 
 Розголос про діяльність регіональних    
 активістів, яким загрожує небезпека;
 Інформування правоохоронних органів,   
 місцеву владу та міжнародних партнерів   
 про активістів, які потребують захисту.

Детальніше про мережу та результати роботи  
https://bit.ly/2CUrYGQ

Детальніше про організацію та результати 
роботи  http://umdpl.info Контакти для зауважень та пропозицій: 

Електронна пошта: 
 defenseactivistssystem@gmail.com 

Телефон:  
+38 068 963 55 62

Мережа колективної безпеки “ЗахисТИ” -  це 
платформа запобігання і реакції щодо нападів 
та утисків активістів, створена за  ініціативою 
Громадської організації Рух “Визволення”. 
Метою діяльності є превентивний захист 
активістів ДО, а не після нападів.

https://bit.ly/2CUrYGQ
http://umdpl.info
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