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РІЧНИЙ 
ЗВІТ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 



ПЛАТФОРМА ПРАВ ЛЮДИНИ 

– неурядова правозахисна організація, яка об’єднала 
експертів з великим досвідом роботи та високим 
рівнем експертиз в галузі прав людини. 

МІСІЄЮ 

організації є розвиток та становлення 
громадянського суспільства через забезпечення 
стандартів прав людини.

ДІЯЛЬНІСТЬ 

організації спрямована, зокрема, на захист прав 
людини, підтримку вільних, незалежних професійних 
засобів масової інформації, розвиток демократії та 
громадянського суспільства в Україні.



ВІТАЄМО, КОЛЕГИ, ДРУЗІ ТА ПАРТНЕРИ!

2019-й рік без сумніву можна назвати карколомним. 
Дві національні виборчі кампанії із запеклою полі-
тичною боротьбою та пристрасними дискусіями між 
прихильниками та опонентами політичних сил на 
всіх майданчиках та ефірах. Як підсумок – зміна по-
літичних еліт – новий Президент України, нова Вер-
ховна Рада України та Кабінет Міністрів України, нові 
очільники ключових державних органів, установ та 
організацій. І все це – на фоні триваючої збройної 
агресії Російської Федерації на Сході, продовження 
окупації та мілітаризації Криму.   

В цьому вирі подій наша Платформа Прав Людини, 
звісно, не припиняла роботу із захисту прав люди-
ни. Ми не тільки розвивали і підтримували вже тра-
диційні напрямки у сфері захисту свободи слова та 
інформації, а й відкривали нові.

Що ж ми зробили найбільш важливого у 2019-му? 
Якщо знов згадати про рік виборів, то в першу чергу 
– це моніторинг висвітлення в медіа президентської 
та парламентської кампанії в Україні[1]. Цей вели-
кий, змістовний і тривалий проєкт став можливим 
завдяки підтримці Офісу Ради Європи в Україні та 
об’єднанню унікальних експертиз колег-експертів і 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

ОЛЕКСАНДР 
БУРМАГІН
ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР, 
АДВОКАТ

коаліції з «Комісії журналістської етики», «Платфор-
ми Прав Людини», «Українського інституту медіа та 
комунікації» та «StopFake». Разом з командою екс-
пертів-моніторщиків та аналітиків ми змогли надати 
комплексну та об’єктивну оцінку політичного різно-
маніття та балансу у висвітленні новин та поточних 
подій на 12 телеканалах та у матеріалах 8-ми інтер-
нет-видань. Поінформували громадськість про по-
ведінку ЗМІ під час виборчої кампанії, організували 
дискусію щодо об’єктивності та якості їх роботи з ви-
світлення виборчих перегонів, просували дотриман-
ня міжнародних стандартів та кращих практик щодо 
свободи вираження поглядів та незалежності ЗМІ.

Також, у 2019-му році разом із партнерською мере-
жею медіаюристів та адвокатів «U-Rights» ми продов-
жили захищати ЗМІ та журналістів в судах. І власне 
не тільки в судах. В будь-якому куточку України вони 
і далі можуть розраховувати на консультації, пред-
ставництво, високоякісну юридичну підтримку з 
будь-яких питань професійної діяльності. Сама мере-
жа поповнюється новими учасниками, а ми дбаємо 
про її методологічну, комунікаційну та організацій-
ну підтримку. Традиційно вдячні за такі можливості 
нашим партнерам з Media Legal Defense Initiative та 
Представництву Freedom House в Україні.

За підтримки InterNews Network нове дихання і роз-
виток отримав важливий для ППЛ напрямок доступу 
до публічної інформації, флагманом якого є веб-пор-
тал «Доступ до правди» під керівництвом редактор-
ки Лесі Ганжи. Зокрема, було проведено низку те-
матичних оффлайн та онлайн заходів, організовано 
юридичне консультування запитувачів та дискусії 
експертів стосовно проблематики у зазначеній сфе-
рі. Ще більше планів разом з «Доступом до правди» у 
нас на 2020-й рік.



ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Важливою діяльністю у 2019-му, який розширив 
спектр професійної діяльності ППЛ, став проєкт з 
підтримки Міжвідомчої координаційної ради з пи-
тань правосуддя щодо неповнолітніх при Міністер-
стві юстиції України. Завдяки Дитячому Фонду ООН 
(UNICEF), разом з групою експертів та партнерами 
ми реалізували пілотний проєкт «Програми віднов-
лення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчи-
ненні злочину» в 6 регіонах, оновили проєкт закону 
«Про правосуддя, дружнє до дитини» та розробили 
проєкт Концепції реформування системи збору да-
них щодо неповнолітніх.    

Також, у 2019-му році ми активно занурились у робо-
ту над проєктами законів. Представники ППЛ потра-
пили, як в робочу групу, яка почала напрацьовувати 
текст проєкту закону «Про медіа» так і в групу екс-
пертів, які аналізували цей текст на предмет відпо-
відності міжнародним стандартам.

Активно продовжувала роботу в минулому році і 
коаліція «За вільний Інтернет». В межах її діяльності 
та за підтримки Counterpart International нами було 
розроблено методологію та започатковано моніто-
ринг дотримання цифрових прав в Україні. Перші 
результати якого було оприлюднено у червні 2019 
року.

І це якщо коротко, друзі, і про основні моменти жит-
тя нашої організації у 2019-му році. Більш детально 
про кількісні та якісні показники ППЛ можна ознайо-
митись у цьому звіті, а також на нашому веб-сайті в 
рубриках «проєкти» та «бібліотека». 

Зроблено було багато, але все ще багато питань 
очікують на своє вирішення. В тому числі, в части-
ні знаходження балансу між свободою вираження 
поглядів/інформації, захистом приватного життя та 

національною безпекою, регулюванням Інтернет, за-
безпеченням демократичних стандартів виборчого 
процесу та ін.

Тому, не збавляємо обертів! Впевнено розвиваємо 
співпрацю з однодумцями, цінуємо друзів, нарощу-
ємо особисті професійні компетенції та плануємо ще 
більш ефективний 2020-й рік! Тільки разом ми змо-
жемо системно і ефективно захищати права людини 
і розвивати стандарти в цій сфері.

З повагою і вдячністю за співпрацю!

Олександр Бурмагін
і команда ППЛ



МЕРЕЖА
ЮРИСТІВ-ПАРТНЕРІВ, 

З ЯКИМИ МИ 
СПІВПРАЦЮЄМО

У 2019-му році ППЛ продовжує 
ефективну співпрацю з цілою 
мережею досвідчених юристів та 
адвокатів з різних обласних центрів, 
які ефективно працюють в сфері прав 
людини практично у всіх регіонах 
України



МЕРЕЖА ЮРИСТІВ-ПАРТНЕРІВ, З ЯКИМИ МИ СПІВПРАЦЮЄМО

ІГОР 
ПОГАСІЙ
РЕГІОН РОБОТИ: 
КІРОВОГРАДСЬКА, 
ЧЕРКАСЬКА 
ОБЛАСТІ

ЛЮДМИЛА 
РОЮК
РЕГІОН РОБОТИ: 
ЛЬВІВСЬКА, 
ВОЛИНСЬКА 
ОБЛАСТІ

УЛЯНА 
ВАСИЛИК
РЕГІОН РОБОТИ: 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, 
ТЕРНОПІЛЬСЬКА 
ОБЛАСТІ

ІГОР 
САЛКО
РЕГІОН РОБОТИ: 
ЖИТОМИРСЬКА, 
РІВНЕНСЬКА 
ОБЛАСТі

ТЕТЯНА 
ЮЗВЯК
РЕГІОН РОБОТИ: 
РІВНЕНСЬКА, 
ЛЬВІВСЬКА ТА 
ЖИТОМИРСЬКА 
ОБЛАСТІ

ОЛЕКСІЙ 
КІНЕБАС
РЕГІОН РОБОТИ: 
ЧЕРНІГІВСЬКА, 
СУМСЬКА, 
ПОЛТАВСЬКА 
ОБЛАСТІ ТА 
М. КИЇВ



МЕРЕЖА ЮРИСТІВ-ПАРТНЕРІВ, З ЯКИМИ МИ СПІВПРАЦЮЄМО

ОЛЕКСІЙ 
КОРНІЛОВ
РЕГІОН РОБОТИ: 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА,
ЗАПОРІЗЬКА, 
ХАРКІВСЬКА 
ОБЛАСТІ

ПАВЛО 
ЛЕВКІВ
РЕГІОН РОБОТИ: 
ТЕРНОПІЛЬСЬКА, 
ХМЕЛЬНИЦЬКА 
ОБЛАСТІ

ВОЛОДИМИР 
ГУРСЬКИЙ
РЕГІОН РОБОТИ:
ЛЬВІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

МИКОЛА 
ГРИНИШАК
РЕГІОН РОБОТИ: 
ХЕРСОНСЬКА ТА 
МИКОЛАЇВСЬКА 
ОБЛАСТІ

НАДІЯ 
КОВАЛЬОВА
РЕГІОН РОБОТИ:
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

ДМИТРО 
ВАГІН
РЕГІОН РОБОТИ:
ХМЕЛЬНИЦЬКА, 
ВІННИЦЬКА, 
ЧЕРНІВЕЦЬКА 
ОБЛАСТІ



МЕРЕЖА ЮРИСТІВ-ПАРТНЕРІВ, З ЯКИМИ МИ СПІВПРАЦЮЄМО

АНАТОЛІЙ 
ПОПОВ
РЕГІОН РОБОТИ:
М. КИЇВ

ЛЮДМИЛА 
ОПРИШКО
РЕГІОН РОБОТИ:
М.КИЇВ 

ОЛЕКСАНДР 
ТОКАЛЕНКО
РЕГІОН РОБОТИ:
М. ХЕРСОН, 
М. МИКОЛАЇВ 

ОЛЕКСАНДР 
БУРМАГІН
РЕГІОН РОБОТИ:
М. КИЇВ 



3. Підвищення рівня знань 
журналістів, громадських 
активістів та інших 
медіа-учасників.

4. Підвищення рівня безпеки 
журналістської діяльності та 
захист інтересів журналістів 
та ЗМІ в судах.

5. Вдосконалення системи 
українського правосуддя 
щодо неповнолітніх.

6. Аналітична та 
законопроектна робота у 
сфері ЗМІ та інформаційних 
правовідносин.

7. Моніторинг висвітлення 
виборчого процесу в ЗМІ.

2. Моніторинг та захист 
цифрових прав.

1. Розвиток незалежних ЗМІ, 
покращення рівня доступу 
до публічної інформації та 
сприяння безперешкодному 
обміну і поширенню 
інформацією, покращення 
якості роботи інструменту 
подання запитів на публічну 
інформацію.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАШОЇ РОБОТИ В 2019 РОЦІ:



У 2019 РОЦІ МИ 
РЕАЛІЗОВУВАЛИ  

НАСТУПНІ ПРОЕКТИ



У 2019 РОЦІ МИ РЕАЛІЗОВУВАЛИ НАСТУПНІ ПРОЕКТИ

ЕФЕКТИВНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЗАХИСТ 
СВОБОДИ СЛОВА В УКРАЇНІ 

Головна мета проекту - надання безкоштовної 
юридичної підтримки журналістам і ЗМІ для захисту 
їх професійних прав. Підтримка надається у вигляді 
надання письмових консультацій, допомоги у 
складанні юридичних документів, представництва 
інтересів в судах висококваліфікованими 
адвокатами - партнерами організації, включаючи 
підготовку заяв до Європейського Суду з прав 
людини. 

Третій рік поспіль реалізація проекту здійснюється 
за фінансової підтримки поважної британської 
організації Media Legal Defence Initiative. 

ПОСИЛЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ 
ЖУРНАЛІСТІВ ТА ЗМІ ЗАХИЩАТИ СВОЇ 
ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА В СУДАХ

Головною метою проекту було перевірити 
ефективність досудового розслідування та судового 
розгляду справ про злочини щодо журналістів та 
з’ясувати проблеми, які перешкоджають вчасному 
та належному розслідуванню цієії категорії справ.

Задля досягнення поставленоії мети експерти ППЛ 
проаналізували інформацію медійних організацій 
про факти порушення прав журналістів та понад 
100 кримінальних проваджень, які стосуються цієії 
категорії злочинів, за період з 2009 по 2018 роки. 

В липні 2019 році було презентовано аналітичний 
звіт «Проблеми розслідування та судового 
розгляду кримінальних справ, пов’язаних із 
порушенням професійних прав журналістів в 
Україні» та рекомендації журналістам, які стали 
жертвою агресії у зв’язку з виконанням своїх 
професійних обов’язків.

Реалізація проекту стала можливою завдяки 
фінансовій підтримці Фонду захисту прав людини 
Посольства Королівства Нідерландів.

МОНІТОРИНГ ПОРУШЕНЬ ЦИФРОВИХ ПРАВ 
В УКРАЇНІ

У 2019 році ми започаткували моніторинг порушень 
цифрових прав в Україні, який включає в себе 
виявлення порушень та їх юридичний аналіз. 
Щомісячні результати дослідження дозволяють 
зрозуміти ситуацію із дотриманням цифрових прав 
в Україні, а саме: побачити кількість порушень, 
зрозуміти їх характер, а також напрацювати шляхи їх 
мінімізації. 

У 2019 році проект було реалізовано за фінансової 
підтримки Counterpart International.

СПРИЯННЯ ВПРОВАДЖЕННЮ ЕФЕКТИВНИХ 
МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕРНЕТУ

Мета даного проекту полягала у проведенні 
глибокої аналітичної роботи, спрямованої на 
з’ясування стану дотримання прав людини в 
інтернеті та виявлення основних загроз для них.

В рамках проекту експерти ППЛ у співпраці 
із членами коаліції «За вільний Інтернет» 
проаналізували законодавчі ініціативи щодо 
регулювання інтернету і судову практику щодо 
порушення цифрових прав за період з 2014 по 2018 
роки і підготували аналітичний звіт «Свобода слова 
в інтернеті». 

Проект було реалізовано за фінансової підтримки 
Internews Network.



ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ СЕКРЕТАРІАТУ 
МІЖВІДОМЧОЇ КООРДИНАЦІЙНОЇ 
РАДИ З ПИТАНЬ ПРАВОСУДДЯ ЩОДО 
НЕПОВНОЛІТНІХ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ 
ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

За фінансового сприяння Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в Україні Платформа прав людини 
здійснювала підтримку діяльності Секретаріату 
Міжвідомчої координаційної ради (МКР) з 
метою проведення змін у системі українського 
правосуддя та реформування системи юстиції у 
більш дружньому напряму до неповнолітніх, які 
опинились у конфлікті із законом.

В рамках проекту було розроблено та оновлено 
законопроект «Про правосуддя, дружнє 
до дитини». Підготовлено проект Концепції 
реформування системи збору даних щодо 
неповнолітніх та приведено її до міжнародних 
стандартів. Було проведено регіональні тренінги 
для дітей, що знаходяться у конфлікті з законом. 
Створено сторінки МКР у твіттері та фейсбуці. 

ПОСИЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНСТРУМЕНТІВ 
ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

За фінансової підтримки проекту USAID 
«Медійна програма в Україні», що реалізується 
міжнародною організацією Internews у 2019 році 
було розпочато реалізацію проекту, метою якого 
стало сприяння підвищенню доступності публічної 
інформації шляхом розвитку та вдосконалення 
інструментів подання запитів через безкоштовний 
інформаційний ресурс Доступ до правди.

В рамках проекту експертами було оновлено свою 
базу даних розпорядників інформації, проведено 
онлайн семінари та тренінги для запитувачів 
щодо доступу до інформації про шкільні бюджети, 
якість дитячого харчування та до інформації 
про землі громад, а також було організовано 
надання юридичних консультації журналістам 
та громадським активістам у випадках звернень 
через порушення їх прав на доступ до публічної 
інформації. Охоплення аудиторії контентом, 
виробленим за звітний період загалом склало: 
29546 переглядів. В результаті проведених заходів 
та співпраці з партнерами, команда проекту 
збільшила аудиторію «Доступу» на 15% (з 41 000 
до 47 150 користувачів на місяць) та кількість 
інформаційних запитів з 1100 до 1265 на місяць.

МОБІЛІЗАЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ СВОБОДИ 
СЛОВА В УКРАЇНІ 

За фінансової підтримки Freedom House в Україні 
та спільно з партнерськими організаціями був 
реалізований проект, метою якого стало сприяння 
захисту свободи слова в Україні шляхом надання 
юридичної допомоги та підвищення обізнаності 
медіа-учасників.

В межах проекту експерти надавали юридичні 
консультації, готували процесуальні документи, 
підготували посібник «Свобода слова в умовах 

У 2019 РОЦІ МИ РЕАЛІЗОВУВАЛИ НАСТУПНІ ПРОЕКТИ

збройного конфлікту» з оглядом практики 
Європейського Суду з прав людини по статті 10 у 
справах, які стосувались свободи вираження під 
час збройних конфліктів та у постконфліктний 
період, а також провели тренінги для медіа-
юристів і журналістів.



ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 
НАШИХ ЕКСПЕРТІВ



ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ НАШИХ ЕКСПЕРТІВ

Крім того, експерти ППЛ були задіяні в розробці 
спецкурсів з питань кримінально-правового захисту 
журналістів для суддів, прокурорів та працівників 
поліції, приймають активну участь у робочих групах, 
в тому числі по напрацюванню змін до законодав-
ства України, зокрема, проекту закону «Про медіа», 
а також у підготовці посібників та інших навчальних 
матеріалів, проведенні семінарів, тренінгів, зокрема, 
для працівників поліції, прокурорів та суддів з питань 
забезпечення безпеки журналістської діяльності. 

Експерти ГО «Платформа прав людини» приймали активну участь в підготовці та проведенні 06.11.2019 
року парламентських слухань на тему: «Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх 
вирішення». Експертка ППЛ Людмила Опришко виступила із доповіддю, присвяченою питанням безпеки 
журналістської діяльності в Україні та можливих шляхів розв’язання існуючих проблем. За результатами 
проведення цього заходу за участі експертів ППЛ напрацьовано Рекомендації парламентських слухань 
на тему: «Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення», схвалені поста-
новою Верховної Ради України від 14 січня 2020 року № 456-IX.

За участі експертів ППЛ проведено системний моні-
торинг висвітлення в медіа президентської та парла-
ментської передвиборчої кампанії в Україні. Крім того, 
експертами нашої організації надано правову допомо-
гу журналістам та ЗМІ з питань застосування медійного 
законодавства в період проведення виборчої кампанії 
під час проведення шести вебінарів на тему «Медіа і 
вибори», проведених ГО «Платформа прав людини» за 
підтримки проекту Ради Європи «Зміцнення свободи 
медіа, доступу до інформації та посилення системи 
Суспільного мовлення в Україні».



РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ В 2019 РОЦІ

01
ОТРИМАЛИ 12 ОСТАТОЧНИХ РІШЕНЬ НА 
КОРИСТЬ ЖУРНАЛІСТІВ / ЗМІ В СУДОВИХ 
СПРАВАХ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА 
СВОБОДУ СЛОВА

02 НАДАЛИ 185 ПИСЬМОВИХ 
ЮРИДИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

03

04

ПІДГОТУВАЛИ 42 ЮРИДИЧНИХ 
ДОКУМЕНТІВ 

ПРОВЕЛИ 13 ТРЕНІНГІВ ТА ПРОВЕЛИ 
6 ВЕБІНАРІВ, ОХОПЛЕННЯ АУДИТОРІЇ 
ЯКИХ ЗАГАЛОМ СКЛАЛО 615
УЧАСНИКІВ 

05 ОРГАНІЗОВАНО 20 ПУБЛІЧНИХ ЗАХОДІВ 

06 ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У 22 ПУБЛІЧНИХ 
ЗАХОДАХ ПАРТНЕРІВ ТА КОЛЕГ 

07

08

ЗАПОЧАТКУВАЛИ МОНІТОРИНГ 
ПОРУШЕНЬ ЦИФРОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

ПІДГОТУВАЛИ НИЗКУ АНАЛІТИЧНИХ 
ЗВІТІВ І ПОСІБНИКІВ
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НАШИМИ 
ЕКСПЕРТАМИ В 
2019 РОЦІ



ДОБІРКА КОРИСНИХ МАТЕРІАЛІВ, ПІДГОТОВЛЕНИХ 
НАШИМИ ЕКСПЕРТАМИ В 2019 РОЦІ

1. СВОБОДА СЛОВА В ІНТЕРНЕТІ. 
ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ ТА ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ 
КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ В УКРАЇНІ В 2014-2018 РОКАХ 
https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/zvit_1.pdf

2. МЕТОДОЛОГІЯ МОНІТОРИНГУ ПОРУШЕННЯ 
ЦИФРОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ 
https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/%D0%9C%D0%B5%
D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1
%8F-.pdf

3. ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 
КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПОРУШЕННЯМ 
ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ ЖУРНАЛІСТІВ В УКРАЇНІ. АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ  
https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/Black-book.pdf



ДОБІРКА КОРИСНИХ МАТЕРІАЛІВ, ПІДГОТОВЛЕНИХ 
НАШИМИ ЕКСПЕРТАМИ В 2019 РОЦІ

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ЖУРНАЛІСТІВ, ЯКІ СТАЛИ 
ЖЕРТВОЮ АГРЕСІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОНАННЯМ ПРОФЕСІЙНИХ 
ОБОВ’ЯЗКІВ В УКРАЇНІ.  ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК 
https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/White-book.pdf

5. CHALLENGES IN INVESTIGATION AND COURT HEARING OF 
CRIMINAL CASES RELATING TO VIOLATION OF JOURNALISTS’ 
PROFESSIONAL RIGHTS IN UKRAINE.  ANALYTICAL REPORT 
https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/Black-book_EN.pdf

6. АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ: «ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО РЕГУЛЮЄ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗМІ ПІД ЧАС ВИБОРІВ, І ПРАКТИКИ ЙОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ. КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ 
РОЗВ’ЯЗАННЯ».  
https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2017/04/%D0%95%D
0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%
B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7-
%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0
%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%8
6%D1%96%D1%8F.pdf



ДОБІРКА КОРИСНИХ МАТЕРІАЛІВ, ПІДГОТОВЛЕНИХ 
НАШИМИ ЕКСПЕРТАМИ В 2019 РОЦІ

7. АНАЛІЗ РІШЕННЯ У СПРАВІ «СІЧ 14 ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО». 
https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/%D0%90%D0%BD%D
0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%
B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2
%D0%BE%D0%BC-%D0%A1-14-%D0%B4%D0%BE-%D0%93%D1%80%D0%B
E%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%
D0%BE.pdf

8.  ПОСІБНИК «СВОБОДА СЛОВА В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ. 
ОГЛЯД ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ». 
https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Draft_Chapter_on_
ECHR_preview.pdf

9. АНАЛІТИКА «ПРАВО НА ЗАХИСТ 
«ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ» ЖУРНАЛІСТА». 
https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2020/01/Journalistic-sources.pdf



ДОБІРКА КОРИСНИХ МАТЕРІАЛІВ, ПІДГОТОВЛЕНИХ 
НАШИМИ ЕКСПЕРТАМИ В 2019 РОЦІ

10. ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКСПЕРТНОГО ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ 
РЕФОРМУВАННЯ ЗАКЛАДІВ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ. 
https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2020/01/%D0%97%D0%B2%D1
%96%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0
%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0
%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1
%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf

11. СИСТЕМНИЙ ЗВІТ «ЗБІР ДАНИХ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯКІ 
ПЕРЕБУВАЮТЬ У КОНТАКТІ ІЗ ЗАКОНОМ». 
https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/Black-book_EN.pdf

12. DIGEST OF COURT CASES JANUARY 2019 - DECEMBER 2019. 
https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/Digest.pdf



ПАРТНЕРСТВА ТА 
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