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Голові Ради суддів України 

МОНІЧУ БОГДАНУ СИЛЬВЕСТРОВИЧУ 

 01016, м. Київ, вул. Липська, 18/5  

davidenko@court.gov.ua  

pressoffice@court.gov.ua 

 

Директорки ГО «Вектор прав людини» 

ВАЛЕРІЇ ВАЛЕРІЇВНИ РИБАК  

04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 13, оф. 315 

trialinsimplewords@gmail.com  

телефон +380 (50) 41 12 047  

 

 Вих. № 51-07 від 02.07.2020 р.                                                                                              м. Київ 

  

Шановний Богдане Сильвестровичу! 

  

Від імені ГО «Вектор прав людини» щиро дякую за партнерську підтримку ініціатив 

спрямованих на розвиток комунікаційного напрямку роботи судів, захисту права на відкриті 

слухання, гласності судових процесів. 

  

Інформуємо, що експертами ГО «Вектор прав людини» підготовлено інфографіку 

«Трансляції судових засідань технічними засобами судів». Дякуємо за підтримку! У додатку 

Ви можете ознайомитись з матеріалом.  

Запрошуємо поширити її на інформаційних ресурсах Ради суддів України та серед судів 

України.  

ГО «Вектор прав людини» та проєкт «Суд людською мовою» постійно підтримують розвиток 

механізму трансляцій судових засідань технічними засобами судів та продовжуємо 

працювати за цим напрямком.  

Зокрема ми підготували онлайн-подію, де ділимось матеріалами, присвяченими судовим 

трансляціям. Усю інформацію можна знайти за посиланням: 

https://www.facebook.com/events/296745001362449/  

Раді надати будь-яку додаткову інформацію. Контакт - директорка ГО «Вектор прав людини» 

Валерія Валеріївна Рибак (+380 50 411 20 47, trialinsimplewords@gmail.com).  

З повагою 

директорка ГО «Вектор прав людини»  

Рибак В.В. 
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 Для довідки:                                                                                                

ГО «Вектор прав людини» ― правозахисна організація. Головна мета ― реалізація та 

захист основоположних прав та свобод людини. У своїй діяльності ГО «Вектор прав 

людини» керується на практичне виконання норм та принципів викладених у міжнародних 

документах, що ратифіковані Україною, а також усіх інших зобов’язань України у сфері прав 

людини та основоположних свобод. Основні напрямки роботи: 

1) «Суд людською мовою» — напрям, створений для захисту права на справедливий 

суд та просвітницької роботи для широкого загалу. Ініціатива об’єднує громадських 

активістів/ок, IT-спеціалістів/ок і професійних юристів/ок. 

2) Розвиток вищої освіти у сфері прав людини. У межах цього напряму організація 

систематично працює над удосконаленням підготовки студентів/ок юридичних і 

журналістських спеціальностей. 

Детальніше про ГО «Вектор прав людини» за посиланнями: 

·        http://hrvector.org/ 

·        https://www.facebook.com/hrvector.org/ 

·        https://www.facebook.com/trialinsimplewords/ 

·        електронна адреса: trialinsimplewords@gmail.com 
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Додаток 1 
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