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Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань 

1. Грабар Н. М. Державне забезпечення трудових прав 

внутрішньо переміщених осіб / Н. М. Грабар, М. В. Парасюк // Право і 

сусп-во. – 2019. – № 2. — С. 84-89. 

2. Іляшко О. О. Соціальні права мешканців тимчасово 

окупованих територій: проблеми реалізації / О. О. Іляшко // Вчені зап. 

Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія  : Юрид. науки. – 2019. –       

Т. 30 (69), № 2. — С. 34-39. Розглянуто особливості забезпечення 

пенсійних прав громадян як на тимчасово окупованих територіях 

Автономної Республіки Крим, у Донецькій та Луганській областях, так і 

на підконтрольних Україні територіях. Досліджено найпоширеніші 

проблеми реалізації права внутрішньо переміщених осіб на житлову 

субсидію. Проаналізовано відповідну судову практику та надано 

пропозиції щодо спрощення здійснення та захисту соціальних прав 

вимушених переселенців. Текст: 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/2_2019/7.pdf 

3. Мороз І. А. Міжнародно-правові аспекти доступу 

цивільного населення до життєво необхідних послуг в умовах 

збройного конфлікту / І. А. Мороз // Унів. наук. зап. :  часопис / 

Хмельниц. ун-т упр. та права. — Хмельницький, 2018. – № 2 (66). – С. 180-

190. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15791-2(66). Досліджено 

нормативне регулювання питання доступу цивільного населення до послуг, 

які є необхідними для їхнього виживання в умовах збройного конфлікту. 

Здійснено спробу визначити, які саме послуги є життєво необхідними для 

цивільного населення та з яких елементів вони складаються. 
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Проаналізовано підходи міжнародного гуманітарного права щодо 

можливості відступу сторонами в конфлікті від своїх зобов’язань щодо 

тих об’єктів цивільної інфраструктури, які залучені до надання таких 

послуг. Текст: http://www.univer.km.ua/visnyk/1771.pdf 

4. Шеховцова В. В. Віртуальні житлові права внутрішньо 

переміщених осіб / В. В. Шеховцова // Прав. часопис Донбасу : зб. наук. 

пр. / М-во внутр. справ України. – Кривий Ріг, 2018. – № 4(65). – С. 158-

163. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14658-4(65). Досліджено 

житлові проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні. Розглянуто 

категорію «житлова потреба» для певної частини громадян, проведено 

порівняльний аналіз власного та закордонного досвіду щодо врегулювання 

житлових питань переселенців, виявлено резерви покращання правового 

захисту цієї категорії осіб. Текст: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd_2018_4_29 

 

Статті з періодичних видань 

5. Бережнюк О. Невидимі жертви / Олена Бережнюк // День. — 

2019. — 7 серп. (№ 140). — С. 11. Йдеться про проблему призначення 

цивільним громадянам, пораненим під час бойових дій на Сході України, 

інвалідності із коректним формулюванням. Зазначено, що визначення 

інвалідності внаслідок загального захворювання не дає людині права на 

кваліфіковане лікування та якісні ліки, а з цим вони отримують втрачений 

шанс на нормальну реабілітацію та нормальне життя. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/nevydymi-zhertvy 

6. Воронцов П. Збройний конфлікт на Донбасі став 

каталізатором почастішання випадків торгівлі людьми / Павло 

Воронцов // Голос України. — 2019. — 8 серп. (№ 149). — С. 16. Йдеться 

про проект ”Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в Україні”, який з 

грудня 2014 року реалізується на Луганщині за ініціативи координатора 

проектів ОБСЄ в Україні та Міністерства соціальної політики за 

http://www.univer.km.ua/visnyk/1771.pdf
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фінансової підтримки уряду Канади. Зазначено, що військовий конфлікт 

на Донбасі змусив змінити місце проживання тисячі людей, частина з 

яких є особливо вразливими для експлуатації. Зокрема, за свідченнями 

очевидців, на непідконтрольній уряду України території області людей 

часто ”залучають” до примусової праці через тортури. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/320240 

7. Грановская Ю. Здесь живет помощь и надежда на мир / 

Юлия Грановская // Сегодня. — 2019. — 8 авг. (№ 145). — С. 6. Йдеться 

про роботу Розподільчого центру Гуманітарного Штабу Фонду Ріната 

Ахметова в Маріуполі. Керівник проекту Фонду Михайло Катеринчак 

зазначає : в основі роботи Гуманітарного штабу – унікальна для України 

система гуманітарної допомоги, яка включає в себе аналіз потреб 

населення, сортування продуктів, придбаних відповідно до цих потреб, 

формування наборів допомоги та їх доставку в населені пункти вздовж 

427-кілометрової лінії зіткнення. Сьогодні це 87 сіл, міст і селищ, куди 

допомогу Ріната Ахметова привозять мобільні бригади і сім  

стаціонарних пунктів видачі. 

8. Жигайло А. Відпустили політв’язня Олександра Сташенка 

/ Андрій Жигайло // Газета по-українськи. — 2019. — 9 серп. (№ 61). —   

С. 2. Йдеться про те, що в окупованому Криму звільнили українського 

політв’язня Олександра Стешенка. Його окупаційний суд звинуватив у 

залякуванні кримських татар, які пітримували анексію півострова. 

Чоловік відсидів рік у в’язниці. Зазначено, що суд дав йому два роки 

в’язниці, а відпустили наприкінці липня за умовно-достроковим терміном. 

9. Квіт А. Насторожена повага / Анна Квіт ; спілкувалася 

Оксана Миколюк // День. — 2019. — 7 серп. (№ 140). — С. 10. Подано 

матеріали розмови з однією із авторів соціологічного дослідження 

”Залученість ветеранів до громадсько-політичного життя: шлях від 

військових перемог до особистих”, гендерною експерткою та 

соціологинею Анною Квіт. Основні теми бесіди – результати цього 

http://www.golos.com.ua/article/320240


дослідження, роль ветеранів у суспільстві, їх затребуваність та 

авторитет. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/nastorozhena-

povaga 

10. Логвиненко Л. Тривога лише посилюється / Леонід 

Логвиненко // Сіл. вісті. — 2019. — 6 серп. (№ 62). — С. 1, 2. Йдеться про 

волонтерську родину Наталі Павлівни Журбенко, про біженців з 

Луганська, які знайшли прихисток у Станично-Луганському районі. 

Описано їхні спогади про події початку окупації російськими військами 

Донбасу. 

11. Малімон Н. Iсторія нечутливості / Наталія Малімон // День. 

— 2019. — 1 серп. (№ 136). — С. 11. Подано інформацію, що в селі 

Залізниця Любешівського району відбулися громадські слухання щодо 

розгляду заяви Олени Іванівни Пасевич, яка просила виділити їй земельну 

ділянку для спорудження житлового будиночка і каплички в пам’ять про 

загиблого в неоголошеній російсько-українській війні її сина Івана Пасевича 

та всіх у ній загиблих. Зазначено, що більшістю голосів земляки відмовили 

мамі Героя, загиблого на війні. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/vony-

zagynuly-za-nas-cuspilstvo/istoriya-nechutlyvosti 

12. Миссия выполнима : помочь и поддержать // Сегодня. — 

2019. — 6 авг. (№ 143). — С. 6-7. Йдеться про п’ять років від дня 

створення програми Фонду Ріната Ахметова – Гуманітарного штабу. Це 

найбільша програма Фонду, яка розгорнула свою масштабну роботу з 

порятунку мирних жителів Донбасу. Гуманітарний штаб Ріната 

Ахметова став найбільшою гуманітарною місією в Україні, запровадивши 

кілька унікальних технологій допомоги. 

13. Неїжмак В. Мир – це наша перемога, наша перемога – це 

мир / Василь Неїжмак // Голос України. — 2019. — 31 лип. (№ 143). —    

С. 4. Йдеться про розширене засідання правління громадської організації 

”Сім’ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини”, яке відбулося у селі 

Березоточа поблизу Лубен. На засіданні виступили голова організації 
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Наталія Чепіга та керівники структурних підрозділів, які діють в окремих 

районах області. Учасники засідання, зокрема, наголосили на необхідності 

вдосконалення законодавчої бази щодо чіткого визначення статусу та 

матеріального забезпечення родичів тих, хто загинув, захищаючи 

Батьківщину. На зібранні також ухвалено звернення до Президента 

України та Верховної Ради України із закликом не допустити реваншу 

проросійських сил, які намагаються прийти до влади під гаслами так 

званої миротворчості. Автори звернення закликали керівництво України 

”не дати ворогам жодного шансу” та наголосили, що ”для нас мир – це 

перемога, а наша перемога – це мир”. 

14. Осипчук И. ”Когда вернулся в Киев из АТО на ротацию, у 

меня уже была не только бизнес-идея, но и коммерческая партия 

качественных трусов” / Игорь Осипчук // Факты и коммент. — 2019. — 1 

- 7 авг. (№ 29). — С. 10. Йдеться про ветерана антитеростичної операції 

Олександра Матяша, який, повернувшись в Київ на ротацію, створив 

власну компанію з розробки та виробництва високоякісного одягу, який 

купують не тільки в Україні, а й за кордоном. 

15. Пекарюк Р. ”Розкажи мені, як він помер» – «Я краще тобі 

розкажу, як він жив …” / Ростислава Пекарюк ; спілкувалася Ольга 

Квасниця // День. — 2019. — 1 серп. (№ 136). — С. 10-11. Подано 

матеріали розмови з психологом, психотерапевтом у Психологічній 

Кризовій Службі, тренером Українського інституту позитивної 

психотерапії та менеджменту, арт-терапевтом Ростиславою Пекарюк. 

Основна тема бесіди – психологічне подолання втрати рідних, про те, як 

сім’ї загиблих воїнів можуть отримати психологічну підтримку у 

Всеукраїнському центрі. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/rozkazhy-meni-yak-vin-pomer-ya-

krashche-tobi-rozkazhu-yak-vin-zhyv 

16. Трапезнікова Д. Справедливий захист / Дар’я Трапезнікова // 

День. — 2019. — 2 - 3 серп. (№ 137/138). — С. 19. Йдеться про те, що 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/rozkazhy-meni-yak-vin-pomer-ya-krashche-tobi-rozkazhu-yak-vin-zhyv
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/rozkazhy-meni-yak-vin-pomer-ya-krashche-tobi-rozkazhu-yak-vin-zhyv


правозахисники з ГО ”Юридична сотня” проаналізували близько тисячі 

судових справ за 2014 – 2018 роки, позивачами в яких виступали 

військовослужбовці та ветерани. Акцентовано увагу, що стислий огляд  

70 найбільш корисних та показових справ вони виклали в звіті під назвою 

”Судові справи захисників”. Зазначено, що він буде корисним для тих 

учасників бойових дій та їхніх родин, які збираються відстоювати свої 

права в суді, а також для юристів, адвокатів та правозахисників, які їм у 

цьому допомагають. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/spravedlyvyy-zahyst 

17. Чорна С. У столиці ветеранам АТО/ООС вручили ключі 

від квартир / Світлана Чорна // Голос України. — 2019. — 31 лип.          

(№ 143). — С. 12. Йдеться про виділення київською міською владою          

35 квартир для учасників бойових дій на Донбасі в новому житловому 

будинку у Дарницькому районі Києва. Заступник голови Київської 

міськдержадміністрації (КМДА) Вячеслав Непоп повідомив, що вже у 

вересні учасникам АТО/ООС передадуть ключі ще від 106 нових квартир, 

крім того, протягом двох років у столиці добудують житловий будинок, 

де захисникам виділять 388 квартир. Посадовець проінформував про 

реалізацію програми 50/50, яка допомагає учасникам бойових дій у 

поліпшенні житлових умов, та про Концепцію забезпечення житлом киян 

– учасників антитерористичної операції, членів сімей загиблих (померлих) 

киян – учасників АТО, яка буде втілена в життя до 2024 року. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/319984 

18. Чорнієвич М. Родичі Балуха стали вигнанцями в рідному 

селі / Мар’яна Чорнієвич // Газета по-українськи. — 2019. — 9 серп.          

(№ 61). — С. 6. Йдеться про те, що сім’я засудженого в анексованому 

Росією Криму українського активіста Володимира Балуха, за словами сина 

Павла, стала вигнанцями в рідному селі Серебрянці: люди намагаються не 

спілкуватися, як раніше, та постійно ведуть якість обговорення за 

спинами. Син зазначає, що в Криму народ не обізнаний, ніхто нічого не 
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знає про те, що трапилося. Зазначено, що 30 липня Володимира Балуха 

перевели до штрафного ізолятора на 15 діб. За останні чотири місяці 

його перебування в колонії № 4 російського міста Торжок – це вшосте. 

Текст: https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_rodichi-baluha-stali-

vignancyami-v-ridnomu-seli/920488 
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