
Додаток 1 

ЗАЯВА 

до Порядку проведення конференцiй 

rромадських об' еднань та асоцiацiй, 

обрання членiв Наглядовоf ради 

публiчного акцiонерного товариства 

"Нацiональна суспiльна 

телерадiокомпанiя У краi'ни" 

та припинення ixнix повноваженъ 

(пiдпункт 1 пункту 5 роздiлу IV) 

на участь у конференцii громадських об'Е:Днань та асоцiацiй 

для обрання члена Наглядовоi ради НСТУ 

Найменування: Громадська органiзацiя «Комiтет з питань захисту прав 

потерпiлих вiд злочинiв» 

Статус: не перебува€ в процесi припинення 

Сфера дiяльностi: правозахисна 
(вiдповiдво до статri 8 Закону Украiни "Про Суспiльне телебачення i радiомовлення") 

Дата ре€страцiУ: 09.03.2011 (10 рокiв 6 мiсяцiв) 

Мiсцезнаходження та контактнi данi: 04207, м.Киiв, вул.ЗоI Гайдай, будинок 5, 

поверх 2, номер телефону: 067-794-59-84, електронна пошта: 

go _ komitet@ukr.net. 
(у тому числi адреса елеК1рОнноi пошти, номер телефону) 

Прiзвища, iмена, по батьковi членiв наглядових, виконавчих та контрольних 

органiв: Головою ГО «Комiтет з питань захисту прав потерпiлих вiд злочинiв» € 

Менчинський Вiктор Леонiдович, членом ГромадськоI органiзацiI € адвокат 

Коротюк Михайло Геннадiйович. 

Опис дiяльностi впродовж трьох рокiв, що передують дюо подання заяви на 

участь у конференцiI: 

1. ГО «Комiтет з питань захисту правi потерпiлих вiд злочинiв» приймала 

участь у виборах до Ради громадського контролю ДБР у жовтнi 2019 

року. 

2. ГО «Комiтет з питань захисту правi потерпiлих вiд злочинiв» приймала 

участь у мирних зiбраннях мiсцевих жителiв м.Кам'янське в листопадi 

2020 року щодо вiдновлення опалення. 
3. Громадське розслiдування у справi щодо побиття пенсiонера Стригуна 

м.о. 

Перелiк реалiзованих проектiв: ГО «Комiтет з питань захисту прав потерпiлих 

вiд злочинiв» була одним з органiзаторiв лiтературного конкурсу Видавництва 



«ОВК», який проводився серед осiб, що перебувають в м1сцях позбавлення 

вош. 

Досягнутi результати: за результатами зазначеного вище конкурсу переможцем 

було обрано засудженого Сергiя Заболотного з його твором «Последний 

статус» (росiйською мовою ), який в подальшому було опублiковано 

Видавництвом «ОВК». Передмову до даного твору було написано Головою ГО 

«Комiтет з питань захисту прав потерпiлих вiд злочинiв» Менчинським 

Вiктором Леонiдовичем. 
(змiст проекту, строки реалiзацii', досяrнутi результати) 

Проведенi заходи: правозахисна дiяльнiсть; надано близько 100 безкоштовних 

юридичних консультацiй громадянам, потерпiлим вiд злочинiв; направления 

звернень до Народних депутатiв У краi'ни з метою захисту прав громадян. 
(назви заходiв, дати проведения) 

Друкованi та електроннi видання: 

• Книга «Зразки установчих документiв юридичних осiб: практ. посiб . / М. 

Г. Коротюк, I. В. Кравченко, В. Л. Менчинський, Д. М. Щербань. - К. : 

ОВК, 2020. - 196 с.», де одними з авторiв е Голова комiтету Менчинський 

В.Л. та член комiтету адвокат Коротюк М.Г. ; Книга «Захист у 

кримiнальному процесi . Досудове розслiдувания», де одним з авторiв е 

член комiтету адвокат Коротюк М.Г. ; 

• Книга «Судова практика у справах щодо притягнення до кримiнальноi' 

вiдповiдальностi нотарiусiв i працiвникiв нотарiальних контор / Д. В. 

Журавльов, М. Г. Коротюк, О. В . Коротюк, К. I. Чижмарь. - К. : ОВК, 

2019. -218 с.», де одним з авторiв е член комiтету адвокат Коротюк М.Г.; 

• Книга «Захист прав нотарiуса у кримiнальному процесi : практичний 

аспект/ М. Г. Коротюк, О. В. Коротюк / пiд заг. ред. В . Л. Менчинського. 

- К. : ОВК, 2020. - 66 с.», де одним з авторiв е член комiтету адвокат 

Коротюк М.Г. 

• Науково-практичний юридичний журнал «Право та юстицiя» №1/2019 

стаття пiд назвою «Процесуальнi наслiдки систематичноi' неявки 

прокурора пiд час судового розгляду кримiнальноi' справи», автором якоi' 

е член комiтету адвокат Коротюк М.Г.; 

• Науково-практичний юридичний журнал «Право та юстицiя» №4/2019, 

стаття пiд назвою «Членство в релiгiйних органiзацiях. Окремi питания 

юридичноi' практики», автором якоi' е член комiтету адвокат Коротюк 

М.Г.; 

• Науково-практичний юридичний журнал «Право та юстицiя» №1/2020, 

стаття пiд назвою «Рiшення €СПЛ · у справi «Бурмич та iншi проти 

Украi'ни»», автором якоi' е член комiтету адвокат Коротюк М.Г. 
(назва, бiблiоrрафiчнi посилання, посилання в мережi Iнтернет) 

Iнформацiя про керiвника: Менчинський Вiктор Леонiдович, народився 

06.02.1957 року в м. Киевi, освiта вища технiчна, е приватним пiдприемцем, е 

Головою Громадськоi' органiзацii' «Комiтет з питань захисту прав потерпiлих 

вiд злочинiв» з моменту заснувания (з 09.03.201 1 року) . 



' 
/ Iнформацiя про iнших членiв: Коротюк Михайло Геннадiйович, народився 

09.05.1985 року в м.Кам'янське Днiпропетровсько1 областi, в 2007 роцi закiнчив 
Академiю адвокатури Укра1ни, е адвокатом з березня 2010 року, е членом 
Громадсько1 органiзацil «Комiтет з питань захисту прав потерпiлих вiд 
злочинiв» з моменту заснування (з 09.03.2011 року). 

(прiзвище, iм'я, по батьковi, рiк народження, iнформацiя про освiту та науковий ступiнь у разi наявностi, 
iнформацiя про трудову дiяльнiсть, перелiк публiкацiй у друкованих виданнях, у мережi Iнтернет тощо, 
iнформацiя про участь у конференцiях, публiчних заходах, теми виступiв) 

Посилання на матерiали засобiв масово1 iнформацi1, у мережi Iнтернет, в я~х 
висвiтлювалася дiяльнiсть упродовж попереднiх трьох рокш: 
https://www.facebook.com/komitetzahistuprav . 
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