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Додаток 1 

ЗУ Про суспiльне ТБ i радiомовлення Украiни 

Аелегувати nредставникiв до складу Наглядово·i ради НСТУ мають право громадськi об'еднання та acouiauiY, якi дiють не менше трьох рокiв у вiд 
особи, а дiяльнiсть Е: активною (впродовж останнiх трьох рокiв органiзовують перiодично, не рiдше нiж декiлька разiв на рiк, rромадськi заходи щс 
обrоворення актуальних питань, публiчнi дискусiУ у професiйнiй сферi тоща). 

н азва ГО Громадська орrанiзацiя "Комiтет з питань эахистv прав потерпiлих вiд ЭJ1очинiв" 
ПIП авторитетнмх у сферi 

1. журнапlстикм осiб, якi е членами Основнi досяrнення Джерепо, яке пiдтверджуе 
го 

https://www.facebook.cam/kamitetzahistuprav/? _ с 

ГО «Комiтет з питань зах.исту прав ft_[0]=AZW0ЗIWQOEX72j7uMQxSgFwYThy8P4 

1. Коротюк Михайло Геннадiйович патерпiлих вiд злочинiв» приймала mНNFICjfaRtgYutSxACrq7V0ChxV-

участь у виборах до Ради rромадськоrо 81H52i0s YD9c У dJcaI-
контролю ДБР у жовтнi 2019 року. GrYoM4 VlnaJSnxdzlwzitPbmDdvC 1A8PErs3N4 71 

ГО «Комiтет з питань захисту правi 
https:/ /www.facebaak.cam/komitetzahistuprav/? _ с 
ft _[0]=AZVnj 1 Q7g2D0bPJvyZfwBRSrwJ _урТfб 

потерпiлих вiд злочинiв» приймала 
М:КyQF9su34wTZWiQNSGs9p7c2azQx4R5НV0rP 2. Коротюк Михайла Геннадiйович участь у мирних зiбраннях мiсцевих 

жителiв м.Кам'янське в листопадi 2020 Winm2RaObyCBgxEPКНSmAQq2fu9zNRypxY0K 

року щодо вiдновлення опалення. Z4Nal IY0QqV7FJpz7OB8 _ Ouxdnq4SBBpnzU2mv 
n7mwfOJRt& tn =-UC%2CP-R 

11. Громадськi правозахиснi заходи, ОQrанiзатоQом або спiвоQrанlэатоQом яких виступапо ГО 

Дати nроведення Назва 
Джерепо ( пубпlкацiя у ЗМI та/або у соцiапьних 
мережах), яке пiдтверджуе проведения заходу 

Проведения круrлоrо столу щода 
https://www .faceЬook.com/komitetzahistuprav/? _ cft _ [ 

обrоворення питания з приводу 
0]=AZVKplvonwGTI00Ju5uwuyurTCkVELigq_ 8zTCvi 

2018.1 Коротюк Михайла Геннадiйович фiнансових махiнацiй та розкрадання 
RFТk V 1 SJhyGPGTvwIYRZIAcIY сбб _ Txlg-

коштiв вкладникiв колишнiми 
0tNCOn39fzFiMTgCUttsgDsPd7pA 7 А WIXncEIWkaySa 

засновниками ПАТ «Банк «ТРАСТ» 
NYnrc3hob6GHwkFSe3VhgDLМr\НHvKUЬNYQ&_tn 
_ =-UC%2CP-R 



https://www.faceЬook.com/komitetzahistuprav/? _ cft _[ 
. Проведения круглого столу щодо 0]=AZXCddEQuw7ZOWx7RQbwDPiNC8L287C3IxrGq 

2019.1 Коротюк Михай~о Геннад1_йович, питания з приводу розслiдування фактiв ZhSyQazvHfWPbBq_6Q9RA TJНNcHh4xUНgXngfzВc 
Менчинський В1ктор Леоюдович корупцi"i в Одеськiй обласнiй радi Ch4O4GRbx2RzqEXApsSIFRIXКrКDemVQN5M0tbsO 

2019.2 Короnок Михайла Геннадiйович 

2020.1 Коротюк Михайла Геннадiйович 

2020.2 Коротюк Михайла Геннадiйович 

https://www .faceЬook.com/komitetzahistuprav/? _ cft _[ 
0)=AZWНMyo8EK4RsDrКzCYtc20oEJa9zqXmoN _ dOJ 

Зустрiч з громадою щодо обговорения Tidl?ЗA WEGQJЖSHymqNj3x3B73JmcdEpydН4C3oF 
питания з приводу_ вiдсутностi ощ~ления OyblSmbHFМНIEARcbyQVEyQy9XIN2tнdvL8R4tR Ve 
в м.Кам'янське Дюпропетровськоt обл. X9mhnftRNQ4x64cOgSrOBHCN 1060v A9d& _ tn _ =-

Колективне обговорения питания щодо 

корупцii в Дарницькому р-нi м.КиЕ:ва за 

участю членiв ГО "Комiтет з питань 

захисту прав потерпiлих вiд злочинiв", 

керiвникiв комерцiйних пiдприЕ:Мств 

UC%2CP-R 

https:/ /www .faceЬook.com/komitetzahistuprav/? _ cft _[ 
0)=AZVВ _ AueebOzvfJМFB4mD3BOc-LqhmЬ
ROUНЗCX1LiBLcf8ZzW

wshXsOIOZ5RQVNEGUz9OB WjAEcTgRw8rSGU5D
dCfqeP _ o7LxLaК.isU7NQIGmnX3qULRR7VvgDhi7Vo6 
ESQ!rЗxU ldНvOkCeТROy7 & _ tn _ =-UC%2CP-R 

https://www.faceЬook.com/komitetzahistuprav/? _ cft _[ Конференцiя щодо вивчения питания 0]=AZWrVR9uSМnPapDB9ex5C08AmVErdWiqGuu0b 
по неправомiрному втручан~ю в QwUiDg4wlvdxВplLlczlfVQuX2tuМ5МV12bX-
дiяльнicть приватного нотар~уса . TWxdzvEKdPNt3ybhSfJCaGbr8JF4dhOFfqycKex7cSCN 
працiвниками правоохоронних орагюв в XIXIOOFOBG47jYrJ0OWEXGi5n6gC2iP6CY &_tn_ 
Одеськiй обл. =-UC%2CP-R 

Проведения круглого столу з приводу 
2020.3 Коротюк Михайло Геннадiйович тиску на дiяльнiсть адвоката з боку 

Мiнiстерства юстицii Украiни 

https://www.faceЬook.com/komitetzahistuprav/? _ cft _[ 
0]=AZWYbC9fCyLckTQjKatcploE9DGCj-
l V 4UuG4jHКh2zkyUНpTGkrSК\TlssBdNI-3Pat57-
96426ecuJ9HnZ\aPB5 \D6k0L\TqafxlqEn W330nP9lhkvP 
А YVatODxlFZ\21YКF7t2AIZN0mFo2PJ1-17&_tn_ =
UC%2CP-R 



Обговорення стану за
хситу прав 

потерпiлих вiд злочинiв на
 прикладi 

2021.1 Коро-пок Михайло Геннадiitович 
справи по нападу на пенсiонера на 

Черквщинi (с.Томвшкiвка, Черкаська 

обл.) 

2021.2 Коро-пок Михвйло Геннадiitович
 

Круглиit стiл з приводу ст
ану боротьби 

з корупцiоо в органах про
куратури на 

прикладi справи щодо зах
вату 

офтальмологiчиого центру в м
.Киевi 

працiвниками Подiльськоi о
кружноi 

прокуратури 

https://www.faceЬook.com/komitetzahistuprav/? cfi 1 

0l=AZX GlaТPlu WLJdnhvsZMЗsGЗnsiL WxFqn YE87t 

NFFТ-

JКSvwWpOIZКAniZ4UhovAqCY3h
 eUshl5qpbsRZocra 

iSAOdOE7Bg-XfXmgPC745d-

P6Z4JDCWA YgЗK45H87gunFnAfgE I jMdlhOPPUhCI с 

9& tn =-UC%2CP-R 

https://www.faceЬook.com/komitetzahistuprav/? cft 

0l=AZUOmdEXКyV Aaut8wmi 12yL 1 F 1 y9a4ПJtnLSGR7 

LPpxXlo7eoNWfГtda7ng
F2y4RvsuDcCyFw8bX34

4L 8 

n3ZdAvOO7J65kd05lhRDG2L A8XEPhl6TOWaRXPa 

981cEsGOW6dc ННicjMJ2YgsLXigВH& tn =

UC%2CP-R 


