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ХТО МИ

Молода, амбіційна команда високодосвідчених експертів з 
різних куточків України, що об’єднали свої зусилля під егідою 
громадської організації  “Платформа прав людини”.

МИ ПРАГНЕМО

Віддано захищати права і свободи людини, сприяти станов-
ленню та розвитку вільних і професійних ЗМІ та укріпленню 
демократичного, громадянського суспільства в Україні.





В сучасному світі цифрових технологій все 
навколо змінюється дуже швидко. Як в гло-
бальних масштабах, так і на рівні країни, 
влади, суспільних процесів, громадських 
організацій в тому числі. У звіті за 2017-й 
рік ми писали, що перший рік життя нашої 
Платформи, перші виконані проекти і ана-
літична робота, спільна робота з партнера-
ми засвідчили, що організація відбулась. У 
2018-му кількість активностей, задач і про-
ектів, які виконувала і в яких було залучено 
ППЛ зросла в рази, а швидкість їх виконан-
ня і появу нових можна охарактеризувати 
«мов камінь з пращі».

Насамперед, ми продовжили і розширили 
юридичний захист і підтримку ЗМІ, журна-
лістів та свободи вираження в Україні. Це 
відбулось завдяки синергії вже двох проек-

тів. Зокрема, продовженню «Ефективний юридичний захист свободи слова в Україні» (за підтримки Media Legal 
Defence Initiative) і початку роботи коаліції за участі ППЛ в межах проекту «Мобілізація громадянського суспіль-
ства для посилення свободи слова в Україні» (за підтримки представництва Freedom House в Україні). Вагомий 
внесок щодо захисту свободи слова і інформації в мережі Інтернет було зроблено під час виконання проекту 
«Правові основи для онлайн ЗМІ» (за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні). Зокрема, нашими 
експертами було створено і опубліковано посібник «Правові основи поширення інформації в мережі Інтернет» зі 
всіма відповідями на непрості питання в цій сфері.

Звісно, досягти таких успіхів ми не змогли б без наших давніх друзів і партнерів з мережі захисників медіа – адво-
катів та юристів з різних куточків України. Декого ми знаємо дуже давно, частина почала співпрацю з нами нещо-
давно, ми постійно працюємо над розвитком і зміцненням цієї мережі.

Також, у 2018-му році за співініціативи ППЛ почала роботу Коаліція «За вільний Інтернет», як об’єднання правоза-
хисних організацій та фахівців для забезпечення дотримання стандартів прав людини в Інтернеті. Це була відпо-
відь на спроби влади обмежувати Інтернет, блокувати веб-сайти та регулювати всесвітню мережу без врахуван-
ня принципу верховенства права. До Коаліції увійшли ГО «Платформа прав людини», ГО «Лабораторія цифрової 

Вітаємо,колеги, друзі, партнери! 

ОЛЕКСАНДР БУРМАГІН
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безпеки», ГО Центр прав людини «Зміна», ГО «Кримська правозахисна група», Представництво Freedom House в 
Україні, ГО «Центр громадянських свобод» та експерт з цифрової безпеки Микола Костинян. Протягом першого 
року роботи Коаліція підготувала велику кількість заяв, аналітичних звітів, структурувалась, розподілила сфери 
діяльності учасників для максимальної спільної ефективності та спланувалась на 2019-й рік.

Величезний обсяг експертної та аналітичної роботи у сфері права на свободу вираження поглядів та права на 
вільні вибори було зроблено експертами ППЛ за підтримки проектів Офісу Ради Європи в Україні. Зокрема, у 
2018-му році почалась робота над великим і важливим проектом моніторингу висвітлення в медіа виборчих кам-
паній майбутнього 2019-го року, було проведено серію круглих столів щодо реформи виборчого законодавства. 
На сьогодні це надійний партнер нашої організації, за що ми їм щиро вдячні.

Продовжував активну роботу у 2018-му році і веб-портал «Доступ до правди», а експерти ППЛ надали великий об-
сяг різноманітної юридичної допомоги запитувачам. В тому числі, складали позовні заяви, а у стратегічних спорах 
безкоштовно виступали в якості представників.

Крім того, ППЛ у 2018-му році стала юридичним партнером Міжнародного фестивалю документального кіно про 
права людини Docudays UA та продовжує бути юридичним партнером Національної спілки журналістів України.

Ми виросли і організаційно за цей час. Протягом року до наших обласних осередків у Херсоні та Чернігові дода-
лись осередки у Хмельницькому, Львові та Івано-Франківську.

І це якщо коротко, друзі, і про основні моменти життя нашої організації у 2018-му році. Звісно, не дивлячись на 
такий темп, ми пам’ятаємо про важливість фундаментальності та універсальності прав і свобод людини. Особли-
во, в умовах складних викликів для цих цінностей, які виникли внаслідок окупації Російською Федерацією Криму, 
війни на Сході України і, загалом, політики країни-агресора.

Отже, зроблено було багато, але ще більше питань очікують на своє вирішення. В тому числі, в частині знаходжен-
ня балансу між свободою вираження поглядів/інформації, захистом приватного життя та національною безпе-
кою, регулюванням Інтернет, забезпеченням демократичних стандартів виборчого процесу та ін.

Тому! Нарощуємо власні компетенції далі, розвиваємо партнерство і зміцнюємо мережі, цінуємо друзів та пла-
нуємо ще більш насичений 2019-й рік! Тільки разом ми зможемо системно і ефективно захищати права людини і 
розвивати стандарти в цій сфері.

З повагою і вдячністю за співпрацю!
Олександр Бурмагін
і команда ППЛ
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МИ В РЕГІОНАХ

У 2018-му році ППЛ продовжила інституційний розвиток. Зокрема, було зареєстровано три нові осередки, у 
Львові, Хмельницькому та Івано-Франківську. Враховуючи перші у Херсоні та Чернігові ППЛ, наразі, налічує 
п’ять осередків.



МИ В РЕГІОНАХ

ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК очолює досвідчений юрист та адвокат Олександр Токаленко, експерт 
та тренер з питань реформування місцевого самоврядування, децентралізації, механізмів демократії та виборчо-
го законодавства, автор і співрозробник багатьох місцевих нормативних актів. Член громадських рад при орга-
нах влади та органах місцевого самоврядування. 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК очолює досвідчений юрист та адвокат Олексій Кінебас. Олексій з серп-
ня 2005 по січень 2008 працював юристом, а потім і координатором приймальні Української Гельсінської спілки з 
прав людини. Закінчив Сьому школу з прав людини Харківської правозахисної групи, був слухачем Програми «Ви-
користання міжнародного права в діяльності громадських організацій» та пройшов «Перший навчальний курс 
для юристів з прав людини».

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК очолює фахова юристка та адвокатеса Уляна Василик. Уляна з 
2005-го року здійснює юридичний супровід виборчих кампаній. З 2007-го року співпрацює з громадськими орга-
нізаціями, які реалізують проекти у сфері юридичної підтримки медіа. Викладала медіа-право у Прикарпатському 
національному університеті ім.В.Стефаника на кафедрі журналістики.
 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК очолює досвідчений юрист та адвокат Дмитро Вагін. Дмитро займа-
ється адвокатською практикою з 2003 року. У 2004-2007 роках був учасником і тренером у Програмі правового 
захисту та освіти IREX-U Media. З 2013 року старший партнер Адвокатського об’єднання «Юрколегія», є членом 
кваліфікаційної палати КДКА Хмельницької області. Консультує і представляє інтереси ЗМІ та журналістів в судах 
України з 2004-го року.

ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК очолює фахова юристка та адвокатеса Людмила Роюк. Людмила закінчи-
ла юридичний факультет Львівського Національного Університету ім. Івана Франка. Приватну практику в якості 
адвоката почала з 1997-го року. У січні 2007 року була сертифікована Програмою правового захисту та освіти ЗМІ 
IREX U-Media в якості тренерки по темах пов’язаних зі свободою вираження думки та провела більше 40 навчаль-
них заходів. З 2001-го року надає юридичну допомогу ЗМІ та журналістам.



У 2018 РОЦІ МИ СПРЯМУВАЛИ НАШІ ЗУСИЛЛЯ НА

• Розвиток незалежних ЗМІ та сприяння 
безперешкодному обміну інформацією

• Підвищення рівня відкритості та прозорості 
судової влади

• Захист цифрових прав

• Сприяння проведенню чесних виборів в Україні



ЕФЕКТИВНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЗАХИСТ СВОБОДИ СЛОВА В УКРАЇНІ 
У 2018-му році за фінансової підтримки Media Legal Defence Initiative ми продовжили надавати юридичну допо-
могу журналістам та ЗМІ для захисту їх професійних прав і забезпечення свободи слова в Україні. 
В рамках проекту юристи та адвокати надавали усні і письмові консультації, готували юридичні документи та 
представляли інтереси журналістів і ЗМІ в судах, включаючи Європейський Суд з прав людини. 
Термін дії проекту - червень 2019 року.

ОЦІНКА ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ ОФІЦІЙНИХ ВЕБ-САЙТІВ СУДІВ УКРАЇНИ
За фінансової підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку 
(USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя ми реалізували проект, покликаний сприяти підвищенню рівня 
інформаційної відкритості судів шляхом покращення доступу до публічної інформації.
В рамках проекту експерти провели аналіз стану оприлюднення публічної інформації на 90 веб-сторінках судів 
першої інстанції і за результатами проведеного дослідження підготували рекомендації представникам судів 
щодо покращення інформаційного наповнення веб-сторінок.

ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЛЯ ОНЛАЙН ЗМІ
За фінансової підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні ми створили посібник «Правові основи 
поширення інформації в мережі Інтернет», провели шість тренінгів і шість вебінарів з питань правових основ 
для онлайн-ЗМІ та створили чат бота, за допомогою якого можна отримати інформацію, знайти зразки юридич-
них документів і подати запит на юридичну консультацію.
Таким чином, ми підвищили рівень знань журналістів і працівників інтернет-ЗМІ щодо змісту, гарантій, механіз-
мів реалізації та можливих обмежень прав під час виконання їх професійних обов’язків.

ПОСИЛЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ ТА ЗМІ ЗАХИЩАТИ СВОЇ ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА В СУДАХ
За фінансової підтримки Фонду захисту прав людини Посольства Королівства Нідерландів експерти аналізува-
ли справи випадків фізичної агресії проти журналістів, включаючи аналіз документів, щоб дізнатися найчастіші 
проблеми розслідування та судового розгляду кримінальних справ, пов’язаних із порушенням професійних 
прав журналістів та надати рекомендації журналістам щодо захисту їх прав в таких випадках. 
Термін дії проекту - липень 2019 року.

У 2018 РОЦІ МИ РЕАЛІЗОВУВАЛИ ТАКІ ПРОЕКТИ



МОБІЛІЗАЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ СВОБОДИ СЛОВА В УКРАЇНІ 
Спільно з партнерськими організаціями ми розпочали реалізацію проекту, метою якого є сприяння захисту 
свободи слова в Україні шляхом надання юридичної допомоги та підвищення обізнаності медіа учасників.
У 2018 році ми вже провели тренінг для адвокатів – партнерів ППЛ в місті Києві, де учасники обговорили сучас-
ний стан, тенденції, виклики та загрози свободи слова в Україні, обмінялися практичними знаннями щодо юри-
дичного захисту ЗМІ та журналістів, а також познайомилися з регіональними представниками партнерської 
організації “Інститут масової інформації” для побудови ефективної взаємодії.
Термін дії проекту - грудень 2019 року.

СПРИЯННЯ ВПРОВАДЖЕННЮ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕРНЕТУ
За фінансової підтримки міжнародної організації Internews Network експерти коаліції «За вільний інтернет» ана-
лізували законодавчі ініціативи щодо регулювання інтернету та судову практику стосовно випадків порушення 
цифрових прав. Метою проекту є окреслити загальну ситуацію, що відбувається в Україні в сфері регулювання 
Інтернету, зокрема, які дії були вжиті, які відповіді у нас є, і яку позицію займають українські суди в справах про 
порушення прав людини в Інтернеті для сприяння розробці ефективних та збалансованих механізмів регулю-
вання інтернету.

У 2018 РОЦІ МИ РЕАЛІЗОВУВАЛИ ТАКІ ПРОЕКТИ





У 2018 РОЦІ НАМ ВДАЛОСЯ

1. ОТРИМАТИ ПЕРЕМОГУ ТА ЗАХИСТИТИ ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА ЖУРНАЛІСТІВ В СУДОВИХ СПРАВАХ.

Справа за позовом польської компанії Wtorplast проти Видавничого Дому «Медіа-ДК» щодо видалення частини 
резонансної публікації, в якій йшлося про зловживання під час здійснення закупівель в оборонному секторі. 

Справа за позовом журналіста Ярослава Чепурного проти ДП «Науково-виробничий комплекс 
газотурбобудування «Зоря-Машпроект» щодо отримання інформації про економічний стан підприємства та 
зарплати керівництва.

Справа про захист ділової репутації та відшкодування моральної шкоди у розмірі 100 тис. грн. за позовом ТОВ 
“Глобалмедгруп” проти головної редакторки БюроUA Ольги Юдіної.

Справа за позовом журналістки Олесі Баранцевич з Миколаївського  Центру журналістських розслідувань 
проти Місцевого благодійного фонду «Миколаїв-2000» щодо доступу до інформації про фінансові операції 
Фонду.

Справа за позовом онлайн блогу “Моя Александрия” проти Олександрійської міської ради щодо доступу до 
інформації про комунальні об’єкти м. Олександрія.

Справа за позовом журналістки Олесі Баранцевич з Миколаївського Центру журналістських розслідувань 
проти Миколаївського медичного коледжу щодо доступу до інформації про бюджетні кошти.

Справа за позовом Олексія Чорного проти Одеської міської ради щодо доступу до інформації про використання 
бюджетних коштів під час ремонту доріг в місті Одесі.

Справа про захист честі, гідності та ділової репутації за позовом Тарасюк Людмили Василівни проти журналіста 
каналу СТБ Ігоря Левенок.

Справа про надання слідчому ГПУ дозволу на отримання інформації про телефонні комунікації журналістки 
видання «Новое время» К. Бердинських. Рішення Печерського районного суду м. Києва було скасовано, а 
справу направлено на новий розгляд.

Справа щодо доступу журналістів та можливості робити відеозйомку на засіданнях сесій міської ради міста 
Херсону. Зокрема, через суд було скасовано зміни до Регламенту міської ради.





У 2018 РОЦІ НАМ ВДАЛОСЯ

2. СПРИЯТИ ПІДВИЩЕННЮ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ 90 СУДІВ ПЕРШОЇ 
ІНСТАНЦІЇ НА 5%, А РІВЕНЬ ДЕЯКИХ З НИХ - БІЛЬШЕ НІЖ НА 20%.





ПАРТНЕРСТВА ТА СПІВПРАЦЯ






