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Ця публікація об’єднує роботи журналістів та журналісток, блогерів та блогерок, що
взяли участь у конкурсі журналістських робіт «Суд людською мовою» у 2019 році.
Матеріали викладені відповідно до тематики, що у них розкрита, з посиланнями
на ресурс, де вперше вони були опубліковані.
Матеріали допоможуть читачам та читачкам більше дізнатись про сучасний стан
судової системи, дотичних питань, а також зануритись у світ судової журналістики,
що розвивається в Україні.
Публікацію «Конкурс журналістських робіт «Суд людською мовою» 2019 рік:
матеріали, що взяли участь» підготовлено в межах проекту «Відкритість судів
для ЗМІ та громадськості як запорука верховенства права» ГО «Вектор прав
людини» за підтримки програми МАТРА (Посольство Королівства Нідерландів в
Україні). Погляди, висловлені у даній публікації, є думками авторів та не можуть
відображати точку зору донора.
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Вступ

М

едіа відіграють важливу роль у висвітленні судової тематики, формуванні
думки громадськості про судочинство та судову владу, в утвердженні
права на справедливий суд в Україні. Вони є активним учасником діалогу
суспільства і судової влади. Ці завдання мали належати до переліку властивих судовій
журналістиці. Фактично останні декілька років вона формується в Україні.
Громадська організація «Вектор прав людини» системно працює над
утвердженням права на справедливий суд, налагодженням якісного діалогу між
медіа, судами та громадою, його підтриманням та спрямуванням у конструктивне
русло. Ми досліджуємо стан медіавідкритості судів та потреб медіа для висвітлення
судової тематики, виявляємо наявні проблеми у комунікації між журналістами/
ками та прес-службами судів або з представниками/цями комунікаційних команд
судів, де немає прес-служб. Дослідження, проведені ГО «Вектор прав людини» *,
демонструють великий запит на таку комунікацію. Саме так народилась ідея конкурсу
журналістських робіт «Суд людською мовою».
Мета Конкурсу — забезпечити підвищення поінформованості та обізнаності
населення України стосовно організації судової системи, реалізації судової реформи,
конкретних судових справ; збільшити рівень зацікавленості та довіри населення
до судової влади; сприяти утвердженню принципів верховенства права, прав людини
і демократії, громадського контролю та відповідальності.

* Медіавідкритість судів України: результати всеукраїнського опитування працівників
і працівниць судів України, 2018 рік / Валерія Рибак / ГО «Вектор прав людини» — Харків,
2019 р. — 88 с. — http://hrvector.org/zviti/19–07–17-admin
Суди та ЗМІ: досвід співпраці. Результати всеукраїнського онлайн-опитування журналістів
і журналісток щодо співпраці з судами / Назарій Боярський — Київ, 2019 рік — 48 с. — 
http://hrvector.org/zviti/19–03–11-mediacourts
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Представлення матеріалів, що взяли участь у конкурсі журналістських
робіт «Суд людською мовою», у цій публікації дозволяє ближче познайомитись
з представниками/цями медіа, судів, органів судової влади, більше дізнатись про
роботу одне одного, налагодити співпрацю. А також частково оцінити стан готовності
медіа до впровадження інституту судової журналістики.
Конкурс журналістських робіт «Суд людською мовою» проводиться вперше
та організований громадською організацією «Вектор прав людини». Ми щиро вдячні
за інформаційну та донорську підтримку ГО «Медійна ініціатива за права людини»,
Національній спілці журналістів України, ГО «Інтерньюз-Україна», програмі МАТРА
(Посольство Королівства Нідерландів в Україні).
Конкурс стартував у серпні 2019 року та проходив у декілька етапів: прийом
робіт, їх аналіз журі, нагородження авторів/ок найкращих матеріалів. Церемонія
нагородження відбулась 21 листопада. Ця дата є знаковою як для міжнародної, так
і української спільноти, адже в цей день відзначають Всесвітній день телебачення
і День Гідності та Свободи.

•
•

Цього року роботи приймались і для участі в окремих номінаціях, а саме:
матеріал, в якому використано коментар від комунікаційної команди суду (пресслужба, суддя-спікер/ка, прес-секретар/ка та інші);
матеріал, присвячений судовим справам щодо подій Революції Гідності.

Ознайомитися із Положенням про Конкурс можна за посиланням: http://bit.ly/
konkurs-site‑230919
Ми щиро вдячні членам/киням журі, які проаналізували усі роботи учасників/
ць Конкурсу.

СКЛАД ЖУ РІ КОНК У РС У :
•
•
•
•
•

Валерія Рибак, директорка ГО «Вектор прав людини»;
Оксана Торган, експертка з комунікацій проекту ЄС «PRAVO Justice&raquo»;
Ігор Розкладай, медіаюрист Центру демократії та верховенства права (CEDEM);
Тетяна Кузнєцова, деканка факультету журналістики Національного університету
«Одеська юридична академія»;
Марина Ергемлідзе, директорка з соціального маркетингу «Інтерньюз-Україна».

Загалом для участі в Конкурсі 48 журналістів та журналісток, блогерів та блогерок
подали 93 роботи, що представлені у цій публікації. Наявні матеріали у текстовому,
відео- та аудіоформаті. Учасники/ці представляють загальноукраїнські, місцеві медіа
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або ж ведуть особисті блоги на різних платформах. Серед медіа, що представляють
учасники/ці, є друковані, телеканали, радіо, онлайн-видання, медіа-платформи, що
функціонують або зареєстровані як ЗМІ, громадські організації, проекти.
Учасники та учасниці Конкурсу представляють більшу частину території
України, а саме 17 областей (Вінницька область, Волинська область, Дніпропетровська
область, Донецька область, Житомирська область, Київська область, Кіровоградська
область, Луганська область, Львівська область, Одеська область, Полтавська область,
Рівненська область, Харківська область, Херсонська область, Хмельницька область,
Черкаська область, Чернігівська область).
Більшість поданих матеріалів висвітлювали судові справи. Також судові справи
використовувались для ілюстрації соціальних проблем, яким були присвячені роботи
журналістів/ок, блогерів/ок. Медіа висвітлювали різноманітні теми діяльності судів,
судової реформи, наприклад, розвиток інституту суддів-спікерів/ок, впровадження
електронного судочинства, діяльність присяжних, проблеми кадрового голоду,
системи розподілу справ та ін., присвячували увагу роз’ясненню законодавства,
готуючи просвітницькі матеріали. Тож ми побудували публікацію відповідно
до тематики заявлених матеріалів.
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РОЗДІЛ 1

Судові справи

Н

айбільша кількість матеріалів, поданих на Конкурс, стосувалась саме
висвітлення судових справ. Це суспільно важливі, резонансні справи для всієї
України або ж окремого регіону. Нерідко судові справи ставали ілюстрацією
наявних недоліків судової системи, системних порушень здійснення судочинства
або ж певних соціальних проблем. Присвячена увага й спільним діям громадянського
суспільства і судів для знаходження рішень окреслених проблем.
Окремо також підкреслимо наявність матеріалів, присвячених судовим справам
щодо подій Революції Гідності та у Криму.
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ПІБ

Область

Назва медіа

Вид
матеріалу

Назва матеріалу

Посилання
на матеріал

https://youtu.be/
NDsybamIXZo

Мокрик
Данило
Романович

Київська

Bihus.Info

Дожити до суду:
Cправа 78-річного
активіста Майдану — М
 окрі Справи

Гавриленко
Ігор
Миколайович

Полтавська

блог

На паузі. Справа
Кернеса чекає
виборів

http://bit.
ly/2Q4kNEb

Київська

Інтернет-
видання
«Лівий берег»

Зрадник і пособник:
за що Віктор
Янукович отримав
третій вирок

http://bit.
ly/33BLlRg

Медіа-група
«Об’єктив»
(Харків)

Понад 40 вироків:
результати
розгляду справ
часів Революції
Гідності і так званої
«російської весни»

http://bit.
ly/2O0v3L5

Журнал Фокус

Молчание снайперов. Что скрывают
люди, видевшие
убийц Майдана

http://bit.
ly/2CvHPvP

hromadske

«В „Альфі“ казали:
якщо валитимуть
солдатиків, то ми
будемо валити
у відповідь» — 
контрснайпер про
вбивства на Майдані

http://bit.
ly/34KvAYc

34 телеканал

Преступление
и наказание. Как
в Днепре хотят
отдать в разные
семьи потенциальных братьев?

https://youtu.be/
Hz0_AJx5ZJk

Матола
Вікторія
Федорівна

Нагорна Олена
Олександрівна

Катриченко
Тетяна
Володимирівна

Безрук Тетяна
Сергіївна

Журавель
Ольга
Леонідівна

Харківська

Київська

Київська

Дніпропетровська
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ПІБ

Назва матеріалу

Посилання
на матеріал

Волинська

Центр журналістських
розслідувань
«Сила правди»
Луцьк

Не хабарник,
а шахрай: луцький
суд закрив корупційну справу контррозвідника СБУ

http://bit.
ly/2X3WwzI

Полтавська

Телеканал
«Центральний»

Суд над Саєнко

https://youtu.be/
lHtGATcn_C4

Суд — обирають міру
запобіжного заходу

https://youtu.
be/iZieceZPc3U

Суд щодо
арешту майна

https://youtu.be/
MI1BOIvaqxo

Обвинуваченому
у стрілянині
продовжили арешт

https://youtu.be/
xQ7OilB1MIM

Гадяч — суд
по справі вбивства
судді та Кременчуцького мера

https://youtu.
be/Si1Hi3yKfuo

Засідання
у справі Капканова
перенесли

https://youtu.be/
TaeQE2ECrt4

Область

Назва медіа

Петрук Оксана
Олександрівна

Гриненко
Ольга
Василівна

10

Вид
матеріалу
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ПІБ

Фляжнікова
Інга Іванівна

Овсяний
Кирило
Миколайович

Максимчук
Алла Борисівна

Поліщук
Володимир
Васильович

Область

Назва медіа

Вінницька

Інформагентство ВОГО
«Агенція
журналістських
розслідувань»

Одеська

Українська
Служба
Інформації
(УСІ) (Одеса)

Вид
матеріалу

Назва матеріалу

Посилання
на матеріал

Один конфлікт
двох вінницьких
депутаток розслідують за різними
кримінальними
провадженнями

http://bit.
ly/2QcW9l7

Продолжается
рассмотрение
апелляции на арест
владельца «Токио
Стар» (текстовая
трансляция)

http://bit.
ly/2Qh2D2r

Дело «Краяна»:
судья продолжает
зачитывать приговор

http://bit.
ly/2NA96n5

Труханов и подчиненные признаны
невиновными
по делу «Краяна»

http://bit.
ly/32CBuJs

Дело «Краяна»:
на сегодняшнем заседании судьи могут
дочитать приговор
Труханову (трансляция) ОБНОВЛЕНО

http://bit.
ly/33NrzSI

Рівненська

Агенція
журналістських
розслідувань
«Четверта
влада» (Рівне)

Справа тягнеться — хата будується:
як почувається
сільський голова,
затриманий у Рівному з півмільйонним
хабарем

http://bit.
ly/2OcHzaH

Кіровоградська

Обласна газета
«21-й канал»

Суд виніс вирок
за крадіжку
телевізора

http://21ch.
kr.ua/news/1571125706.html
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ПІБ

12

Область

Назва медіа

Вид
матеріалу

Назва матеріалу

Посилання
на матеріал

Підозрюваного
у привласненні
чужого майна
взято під варту у залі
апеляційного суду

http://21ch.
kr.ua/news/1571127494.html

Результат розгляду
апеляційної
скарги на ухвалу про
продовження строку
тримання під вартою
чоловіка, обвинуваченого у замаху
на вбивство свого
малолітнього сина

http://21ch.
kr.ua/news/1571127620.html

Подав декларацію
із запізненням

http://21ch.
kr.ua/news/1571127884.html

Підозрюваного
у замаху на вбивство прокурора
звільнили з-під
варти в залі суду

http://21ch.
kr.ua/news/1571128245.html

Підписав,
не перевіривши

http://21ch.
kr.ua/news/1571128348.html

Вимагав 100 тисяч

http://21ch.
kr.ua/news/1571128539.html
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ПІБ

Домащенко
Ірина
Вікторівна

Кужильна
Богдана
Вячеславівна
Єрьоменко
Микола
Вікторович

Лисогор
Микола
Олександрович

Нагорна Олена
Олександрівна

Область

Назва медіа

Вид
матеріалу

Назва матеріалу

Посилання
на матеріал

http://bit.
ly/2Qh2Nqz

Херсонська

Ґрати

За безвизом в СИЗО.
Севастопольца
будут судить
по обвинению
в участии в «Самообороне Крыма»

Полтавська

ПАТ «НСТУ»
«Полтавська
регіональна
дирекція»

«Гроші я не брав» — 
Микола
Різник про підозру
у хабарництві

https://
pl.suspilne.
media/
news/32129

Апеляцію щодо
поновлення на посаді Миколи Різника
не задовольнили

https://
pl.suspilne.
media/
news/34858

Суд наклав арешт
на майно підозрюваного у стрілянині
біля кафе «Ботанік»

https://
pl.suspilne.
media/
news/36659

https://poltava.
to/news/52686/

Полтавська

ІВ
«Полтавщина»

Підозрюваний
у кіберзлочинах
ГЕННАДІЙ
КАПКАНОВ вийшов
на свободу

Харківська

Медіа-група
«Об’єктив»
(Харків)

Затриманим після
ЛГБТ‑маршу суд
обирає запобіжні
заходи

http://bit.
ly/33BtiKT

Харківська міськрада в суді вимагає
прибрати намет,
якого не існує

http://bit.
ly/2K8YtWl
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ПІБ

Єгошина
Валерія
Андріївна

Боросовський
Тарас
Володимирович

Хапчук
Володимир
Євгенович

Назва матеріалу

Посилання
на матеріал

Програма
журналістських
розслідувань
«Схеми: корупція
в деталях»
(спільний проєкт
Радіо Свобода
та телеканалу
«UA: Перший»)

Таємниця Баришівського суду
(розслідування)

http://bit.
ly/2qdgz2O

Газета «20 хвилин Житомир»

Як звільнили від
відповідальності
за корупцію мера
Житомира Сергія
Сухомлина

http://bit.
ly/2p6WmLr

https://
zaraz.info/

В ЛИСИЧАНСКОМ
горсуде 24 октября
в очередной раз
не состоялось
слушание по делу
об убийстве в отношении доцента
ВНУ им. ДАЛЯ
ПАВЛА ФЕДЫКА

http://bit.
ly/32BZ0GL

http://bit.
ly/36RO1wa

Область

Назва медіа

Київська

Житомирська

Луганська

Вид
матеріалу

Червоненко
Олександр
Владиславович
Шароді Діана
Миколаївна

Донецька

«Вільне радіо»

На Донеччині
засудили заступника
голови ВЦА за
отримання хабара.
Він продовжує
працювати

Коверга
Катерина
Віталіївна

Луганська

Старобільські
новини

«Кримінальні»
тротуари та дахи

http://bit.
ly/36WtKFU

Полтавська

Інтернет-
видання
«Полтавщина»

СУД обрав запобіжний захід 18-річному полтавцю,
якого підозрюють
у вбивстві подруги

https://poltava.
to/news/51969/

ПОЛТАВСЬКИЙ суд
виправдав чоловіка,
якого звинуватили
у вбивстві брата
та розчленуванні
його тіла

https://poltava.
to/news/50520/

Недогорська
Анастасія
Петрівна
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ПІБ

Денисенко
Олександра
Олександрівна

Безрук Тетяна
Сергіївна

Шпулак Неля
Володимирівна

Литвин Надія
Михайлівна

Назва матеріалу

Посилання
на матеріал

Суд не задовольнив
позов священика
УПЦ МП щодо
оскарження
переходу громади
Оленівки до ПЦУ

https://youtu.be/
YHxGGlHkwHc

«Не на ґрунті
ненависті»: рік
після вбивства рома
Давида Поппа

http://bit.
ly/34PWYnI

Хмельницька

Канал
«Наголос»
(засновник — 
ТОВ «ІміджГрандСервіс»)

Nagolos TV. Суд
у справі смерті
в Хмельницькому
СІЗО 28.05.19

https://youtu.
be/j7Vjy3JNxTI

Полтавська

Газета
«Козельщинські вісті»
(Полтавська
область)

Кримінальні
мелодрами — під
збільшувальним
склом

http://kozvisti.
org.ua/?p=1136

Кримінальні
мелодрами — під
збільшувальним
склом

http://kozvisti.
org.ua/?p=1116

Кримінальні
мелодрами — під
збільшувальним
склом

http://kozvisti.
org.ua/?p=1164

Кримінальні
мелодрами — під
збільшувальним
склом

http://kozvisti.
org.ua/?p=1178

Область

Назва медіа

Чернігівська

Телеканал
UA: Чернігів
(Суспільне
мовлення)

Київська

hromadske

Вид
матеріалу

Конкурс журналістських робіт «Суд людською мовою» 2019 рік: матеріали, що взяли участь
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РОЗДІЛ 2

Діяльність судів

У

даному розділі містяться публікації, у яких висвітлюються певні аспекти
роботи судів та суддів, наприклад, інститут суддів-спікерів/ок, присяжних;
зміни, що відбулись у ході судової реформи, її наслідки та перспективи.
Журналісти/ки, блогери/ки проводили інтерв’ю з предстаниками/цями
комунікаційних команд судів, проводили розслідування, використовували для
порівняння міжнародний досвід.
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Назва матеріалу

Посилання
на матеріал

«UA: Донбас»

У Краматорську
шукають присяжних

https://youtu.be/
yN2j-QMkBNE

https://youtu.be/
TjkY3H34Xxw

ПІБ

Область

Назва медіа

Задорожня
Надія Сергіївна

Донецька

Вид
матеріалу

Валентина
Дмитрівна
Доброта

Київська

ТСН

З другої спроби:
головою Вищого
Антикорупційного
суду стала Олена
Танасевич

Ковальчук
Анастасія
Віталіївна

Волинська

«12 канал»
(м.Луцьк)

Як стати присяжним

https://youtu.be/
ONh1gY1rGTA

Олександр
Галяс /
Інна Іщук

Одеська

Газета
Порто-Франко

ОТ ИМЕНИ СУДА

http://bit.
ly/3577TtP

ТАКАЯ У НИХ
РАБОТА
Один день с
пресс-службой
райсуда

http://bit.
ly/344qbdZ

«НОВОЕ ПРАВОСУДИЕ»: ЧУЖОЙ
ОПЫТ — СВОЯ
ПРАКТИКА

http://bit.
ly/2Q6WhTa

http://bit.
ly/2NYAH0q

http://bit.
ly/2qElp8Y

Мокрик
Данило
Романович

Валуйсков
Олег
Станіславович

Київська

Bihus.Info

Ніч під судом: для
чого прокурори збираються на світанку
// Наші гроші
№ 271 (2019.05.13)

Київська

Інформаційна
агенція
«Журналісти
проти корупції»

Право бути почутими. Слово надається
судді-спікеру.
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ПІБ

Скібчик Сергій
Євгенович

Матола
Вікторія
Федорівна

Коновал Ганна
Леонідівна

Область

Назва медіа

Вид
матеріалу

Назва матеріалу

Посилання
на матеріал

http://bit.
ly/2NBCadT

Рівненська

Володимирець.
city

Суд у Володимирці:
потрійна кількість
справ і зарплата
як у польських
робітників

Київська

Інтернет-
видання
«Лівий берег»

Судова реформа
Зеленського:
завдання з багатьма
невідомими

http://bit.
ly/34PYRB4

Дніпропетровська

КП «Дніпровська
міська студія
телебачення»,
телеканал
«ДніпроTV»

Головному
закону країни — 23
роки! — діалоги
великого міста

https://youtu.
be/bofsd_MEjdI

http://bit.
ly/2NXqwsZ

Коваль Ольга
Вікторівна

Львівська

Твоє місто

ПО «скайпу»
та лише з адвокатом. ЩО
змінилось у роботі
судів в УКРАЇНІ

Лабойко
Оксана
Богданівна

Київська

ТРК «Україна»

Без суддів залишився Турківський
суд на Львівщині

https://youtu.
be/kfEiI42FUBc

Булат Наталія
Миколаївна

Одеська

Nataliia’s blog
(персональний
блог)

Judicial Reform in
Ukraine: Q&A

http://bit.
ly/2O3nNOw

«Вільне радіо»

В Бахмуті оновлюють список присяжних. Хто хоче
допомагати суддям
судити (список)

http://bit.
ly/32DhOVU

Червоненко
Олександр
Владиславович
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ПІБ

Коверга
Катерина
Віталіївна

Чижик Галина
Віталіївна,
Соколенко
Наталія
Анатоліївна

Журавель
Ольга
Леонідівна

Поліщук
Володимир
Васильович

Андрушко
Сергій
Степанович

Хапчук
Володимир
Євгенович

Область

Назва медіа

Вид
матеріалу

Назва матеріалу

Посилання
на матеріал

http://bit.
ly/372fnjk

Луганська

Старобільські
новини

Судья
Старобельского
районного суда
прошел собеседование в антикоррупционный суд

Київська

Подкаст
СУДКАСТ,
Медійна ініціатива Галини
Чижик та Наталі
Соколенко

Судкаст #1:
«Судова реформа»
Зеленського

http://bit.
ly/33CX1D8

34 ТЕЛЕКАНАЛ

Преступление
и наказание. Как
избежать затягивания судебного
процесса?

https://youtu.
be/_yprO_HCwzA

Обласна газета
«21-й канал»

Суд наголосив
на необхідності
дотримання
принципу презумпції законності
судового рішення

http://21ch.
kr.ua/news/1571127369.html

Змінено платіжні
реквізити

http://21ch.
kr.ua/news/1571127713.html

«Суддівська рулетка»: як в Окружному
адмінсуді обходять
авторозподіл справ
між суддями

http://bit.
ly/35hLoBZ

STOP! Домашние
насилие — пружина, которая
может смертельно
разжаться!

http://bit.
ly/2Q7zW82

Дніпропетровська

Кіровоградська

Київська

Луганська

Програма
журналістських
розслідувань
«Схеми: корупція в деталях»
(спільний
проєкт
Радіо Свобода
та телеканалу
«UA: Перший»)

Інтернет
видання
газети ZARAZ.
INFO https://
zaraz.info/

Конкурс журналістських робіт «Суд людською мовою» 2019 рік: матеріали, що взяли участь

19

ПІБ

Вірлич Євгенія
Михайлівна

Деобальд
Дар`я
Геннадіївна,
Іванова Марія
Володимирівна

Соколенко
Наталія
Анатоліївна

Волкова Тетяна
Юріївна

Холдаковська
Анастасія
Борисівна
Марущенко
Ганна Сергіївна
Чумаченко
Кирило
Володимирович

20

Назва матеріалу

Посилання
на матеріал

Електронний
журнал
«Херсон Медіа»
(Kherson.media)

Як захистити
себе журналісту,
якого обмежили
у праві відвідування
сесій місцевої ради:
херсонський кейс

http://bit.
ly/2X3Nm6r

Дніпропетровська

ПрАТ «ТСД»

Экопатруль.
Выпуск 42. Что
строят возле
центральной
станции аэрации
Днепроводоканала?

http://bit.
ly/2Xr1wyk

Київська

Українське радіо, Національна суспільна
телерадіокомпанії України

Чому Вища рада
правосуддя
не відсторонила
Павла Вовка від
суддівської роботи?

http://bit.
ly/2CzjaX7

Дніпропетровська

Телеканал
«ПТРК»
(Павлоград,
Дніпропетровська область)

У приміщенні
Павлоградського
суду з’явилася
«Лава примирення»

https://www.
youtube.com/
watch?v=_
NZGpnbTYdY

Правосуддя
з жіночим обличчям

https://
xn‑80aafeg3bveo.
dp.ua/57781

Область

Назва медіа

Херсонська

Київська

Отклік

Вид
матеріалу

Суд очима молоді

http://bit.
ly/33wEmch
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ПІБ

Область

Назва медіа

Постоєва
Тетяна
Вікторівна

Донецька

Інформаційно-
новинний сайт
«Бахмут 1571»

Вид
матеріалу

Назва матеріалу

Посилання
на матеріал

Один суддя
працює за трьох

http://bit.
ly/2CvJAZV

«Минер» добрался
до Апелляционного суда

http://bit.
ly/2NDZS9H

Дети о суде судили

http://bit.
ly/2NAkvU5

http://bit.
ly/2WZ6MJA

Червоненко
Олександр
Владиславович

Донецька

«Вільне радіо»

Квартири та машини
за шаленими
знижками і кредити.
Що задекларували
судді Артемівського
міськрайонного
суду

Коверга
Катерина
Віталіївна

Луганська

Телегазета

Звільнять суддю
Озерова

http://bit.
ly/2QcXhFn

Дніпропетровська

Всеукраїнське
видання
«Екологія
та соціальний
захист»

Гуманизм — это
честная власть
плюс порядочность
судей всей страны

http://bit.
ly/2NXE1ZD

Сенкевич
Геннадій
Анатолійович
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РОЗДІЛ ІІІ

Просвітницькі
матеріали

В

ажливою справою для утвердження права на справедливий суд є й просвітницька
робота. Цьому питанню присвячено низку робіт, які висвітлюють певні аспекти
законодавства, пояснюють, як діяти в тій чи іншій ситуації. Потенційно
це спиятиме розвантаженню судів або спрощенню судового процесу.
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ПІБ

Область

Назва медіа

Іваненко
Наталія
Василівна

Одеська

7 канал Одеса

Слотюк
Ігор
Олегович

Львівська

Радіо Вголос

Вид
матеріалу

Назва матеріалу

Посилання
на матеріал

Твоє право.
Права та обовязки
на дільниці

http://bit.
ly/34TsPnt

Твоє право.
Мовний закон

http://bit.
ly/2ND4GvY

Твоє право. Відповідальність за жорстоке поводження
з тваринами

http://bit.
ly/2qK8Fxq

Твоє право.
Вакцинація

http://bit.
ly/2X107yk

Твоє право.
Законність
відеознімання

http://bit.
ly/34OrXR5

Домашнє
насилля

http://bit.
ly/33Baz1X

Працевлаштування

http://bit.
ly/2pQUxTn
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Філенко Ірина
Олексіївна

24

Черкаська

Суспільне
Черкаси

Забудова

http://bit.
ly/2qDOW2C

Аліменти

http://bit.
ly/32AqjBd

Хабар

http://bit.
ly/33CZnSB

Із 01 січня 2020 року
невакцинованих
дітей не пускатимуть до освітніх
закладів Черкас

http://bit.
ly/2K6oe9x
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ГО «Вектор прав людини» — правозахисна організація. Головна мета —
реалізація та захист основоположних прав і свобод людини. У своїй діяльності ГО «Вектор прав людини» керується практичним виконанням норм
і принципів, викладених у міжнародних документах, що ратифіковані Україною, а також усіма іншими зобов’язаннями України в сфері прав людини та
основоположних свобод.
Детальніше про ГО «Вектор прав людини» за посиланнями:
• http://hrvector.org
• https://www.facebook.com/hrvector.org
• info@hrvector.org

Проект «Суд людською мовою» створений для захисту права на справедливий суд та просвітницької роботи для широкого кола населення.
Ініціатива об’єднує громадських активістів/ок, ІТ-спеціалістів/ок і професійних юристів/ок.
Детальніше про «Суд людською мовою» за посиланнями:
• http://hrvector.org/pro-proekt
• fb.com/trialinsimplewords
• trialinsimplewords@gmail.com

