
ПРОЕКТ «Я МАЮ ПРАВО!»



ПРО ПРОЕКТ

ОФІЦІЙНА НАЗВА: загальнонаціональній правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО»! 
Проект реалізується Міністерством юстиції у співпраці з системою БПД та територіальними 
органами юстиції за підтримки USAID «Нове правосуддя» та іншими донорами 

МЕТА: підвищення рівня правової культури та правової свідомості громадян

ЦІЛЬ: інформування громадян щодо використання та захисту їхніх прав у повсякденному житті 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: громадяни України віком від 16 років  

ТРИВАЛІСТЬ: 3 роки (2017–2019 рр.)

СТАРТ ПРОЕКТУ: 7 червня 2017. Проект презентовано Павлом Петренко та директором USAID 
Уейд Уорреном в прес клубі Кабінету міністрів України

ГЕОГРАФІЯ: всі міста України, включаючи віддалені селища, де функціонують центри та бюро БПД

ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРОЕКТУ: створення на базі КМУ моніторингової групи для 
системного періодичного розгляду ключових справ щодо порушення прав громадян 
(поблоково)

Знаю! 
Дію!
Захищаю!



ПРО ПРОЕКТ

СЛОГАН ПРОЕКТУ: ЗНАЮ! ДІЮ! ЗАХИЩАЮ!
Знаю свої права.
Користуюсь ними і знаю, що треба робити, коли мої права порушують.
Захищаю себе згідно з законами, а держава захищає мене і мої права.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРОЕКТУ:

Старт – 1 серпня 2017 року 
Не знаєш, як вирішити спір? 
Забирають бізнес? Відбирають майно? 
Вимагають хабара за іспит чи навчання?
Як оформити договір оренди землі?

Старт – 18 вересня 2017 року 
Як оформити виплату субсидій? 
Не сплачуєш аліменти? Наслідки.
 
ЦІЛЬОВІ АУДИТОРІЇ ПРОЕКТУ: 
широкий фокус - громадяни України, права яких потребують захисту. 

СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ НА 2018-2019 РОКИ: 
буде фіналізована наприкінці листопада 2017 року.

Знаю! 
Дію!
Захищаю!



АНТИРЕЙДЕРСЬКІ АГРАРНІ ШТАБИ

I. ЗРОБЛЕНО В РАМКАХ ПРОЕКТУ: 
ЗАПУСК АНТИРЕЙДЕРСЬКИХ АГРАРНИХ ШТАБІВ, 15 – 31 СЕРПНЯ 2017 РОКУ

Знаю! 
Дію!
Захищаю!

На «гарячу лінію» оперативних штабів надійшло 124 дзвінки

Оперативні штаби розглянули 109 звернень з загальних питань 

До оперативних штабів надійшло 21 звернення з питань рейдерства 

Порушено 5 кримінальних справ 

Мобільні точки доступу Мін’юсту здійснили 338 виїздів до віддалених 

районних центрів та селищ



АНТИРЕЙДЕРСЬКІ АГРАРНІ ШТАБИ
Знаю! 
Дію!
Захищаю!

УСПІШНІ КЕЙСИ

ВРАДІЇВКА (Миколаївська область)
 https://www.youtube.com/watch?v=7UKFzYnIroY&feature=youtu.be

ТОВ «НИВА-2010» (Кіровоградська область)
На підставі заочного рішення суду з використанням підроблених документів, а також всупереч 
наявного арешту, власники були позбавлені правом володіння підприємства. Комісією Мін’юсту 
власникам повернуто 35% корпоративних прав. Щодо решти корпоративних прав – тривають 
судові процеси
 https://youtu.be/fOzQlrmPp08

ФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» (Дніпропетровська область)
На основі підробленого тексту судового рішення приватним нотаріусом підприємство повністю 
зникло з реєстру. Як наслідок — відбулося незаконне відчуження прав на оренду с/г землі і 
цілісного майнового комплексу (елеватори, склади, зерносховища). Підприємство відновлено 
Комісією Мін’юсту в реєстрі. Майно повернуто власнику. 

«ЕС-СІ СЕКЮР КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» (Київська область)
На підставі незаконного розділу держгеокадастром земельних ділянок, а також ненотаріального 
договору купівлі-продажу було вкрадено кілька десятків гектарів землі. Незаконні дії скасовані 
Комісією Мін’юсту. Земля повернута у власність підприємства.



ЗРОБЛЕНО У СЕРПНІ - ВЕРЕСНІ
Знаю! 
Дію!
Захищаю!

ІІ. ЗРОБЛЕНО В РАМКАХ ПРОЕКТУ:  
ПО ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (СТАНОМ НА 13 ВЕРЕСНЯ):

 Розроблено, надруковано та розповсюджено перші тиражі інформаційних буклетів  

 Розроблено та розміщено макети зовнішньої реклами (соціальна реклама, вересень – грудень)

 Розроблено серію соціальних відео-роликів (соціальна реклама, жовтень – грудень) 

 Проведено серію правопросвітницьких заходів за участю ГТУЮ та БПД по всій території України 
(на постійній основі)

 Підготовлено он-лайн платформу проекту pravo.minjust.gov.ua (постійно діюча) 
 

III. ЗАПЛАНОВАНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 
НА ЖОВТЕНЬ – ГРУДЕНЬ:

Співпраця для поширення інформації про проект у партнерстві з:

 профільні Міністерства, органи державної влади та місцевого самоврядування

 юридичні клініки, координаційні ради молодих юристів

 профільні спілки, асоціації 

 ВНЗ, студентські організації



«Я МАЮ ПРАВО!»
Знаю! 
Дію!
Захищаю!



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


