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Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань 

1. Ковальчук А. Ю. Гендерний баланс у законодавстві з питань 

забезпечення безпеки (на прикладі протимінної діяльності в Україні)       

/ А. Ю. Ковальчук // Наука і правоохорона. — 2019. — № 4. — С. 141-148. 

Проаналізовано проблеми подолання гендерних стереотипів в українському 

суспільстві. Сформульовано пропозиції щодо чинного законодавства України 

з питань протимінної діяльності та запропоновано уточнення розуміння 

гендерної рівності у зазначеній діяльності. Доведено необхідність 

впровадження низки правових та організаційних змін у сучасну концепцію 

гендерного балансу в Україні.  

2. Ковальчук Т. І. Гібридні загрози у секторі цивільної безпеки 

в Україні / Т. І. Ковальчук, О. Є. Користін, Н. П. Свиридюк // Наука і 

правоохорона. — 2019. — № 3. — С. 69-79. Зосереджено увагу на 

дослідженні гібридних загроз у секторі цивільної безпеки в Україні. 

Проаналізовано весь спектр напрямів діяльності МВС України, враховуючи 

напрями діяльності Національної поліції, Національної гвардії, Державної 

прикордонної служби, Державної служби надзвичайних ситуацій, Державної 

міграційної служби та сервісних центрів. Ключовими напрямами 

дослідження визначено ідентифікацію, рейтингування та ранжування 

гібридних загроз у сфері розроблення проектів нормативних актів для 

врегулювання цього напряму діяльності. 

3. Комісаров О. Адміністративно-правові аспекти державної 

політики забезпечення національної безпеки України у сфері охорони 

здоров’я на сучасному етапі / Олександр Комісаров, Юрій Швець // Наук. 

вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. — 2020. — № 4. — С. 167-173. 

http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3


Розглянуто основні адміністративно-правові аспекти державної політики 

забезпечення національної безпеки України у сфері охорони здоров’я. 

Визначено актуальні виклики медичній реформі та розроблено пропозиції 

щодо пошуку оптимальних напрямів їх запобігання та оптимізації.       Текст: 

https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2021/03/s4_ua/28.pdf 

4. Кропивницький В. С. Оцінка результативності механізмів 

публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в 

Україні в сучасних умовах / В. С. Кропивницький // Вісн. Нац. ун-ту цивіл. 

захисту України. Серія : Держ. упр. : зб. наук. пр. – Харків, 2020. – Вип. 2 

(13). – С. 171-181. Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17861-2(13) Визначено 

рівень захисту населення, територій, навколишнього природнього 

середовища від надзвичайних ситуацій в Україні. Здійснено оцінювання 

результативності механізмів публічного управління та адміністрування у 

сфері цивільного захисту. Розглянуто основні напрямки підвищення 

результативності механізмів публічного управління та адміністрування у 

сфері цивільного захисту України за сучасних умов. 

5. Ляшенко В. І. Підтримка бізнесу щодо дотримання 

екологічних вимог в умовах критичного стану довкілля Донбасу / В. І. 

Ляшенко, Г. Ф. Толмачова // Екон. вісн. Донбасу. — 2021. — № 1. — С. 4-13. 

Досліджено зарубіжний досвід забезпечення дотримання екологічних вимог 

суб’єктами малого та середнього підприємництва. Текст: http://irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&

IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecvd_2021_1_3.pdf 

6. Махортов П. П. Механізми забезпечення публічного 

управління цивільним захистом населення в умовах надзвичайних 

ситуацій / П. П. Мартов // Вісн. Нац. ун-ту цивіл. захисту України. Серія : 

Держ. упр. :  зб. наук. пр. – Харків, 2020. – Вип. 2 (13). – С. 190-201. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп17861-2(13) Розглянуто проблеми механізму 
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публічного управління у сфері цивільного захисту населення за надзвичайних 

ситуацій. Проаналізовано функції публічного управління з питань цивільного 

захисту населення. Наголошено на необхідності реформування системи 

забезпечення цивільного захисту населення та захисту критично важливих 

об’єктів за надзвичайних ситуацій. 

7. Оганян Х. А. Санітарно-епідемічне благополуччя населення 

як чинник національної безпеки України / Х. А. Оганян, З. В. Гбур // 

Інвестиції: практика та досвід. — 2021. — № 7. — С. 106-112. Досліджено 

санітарно-епідемічне благополуччя населення як чинник національної безпеки 

України, оскільки воно є одним із найважливіших елементів у системі 

органів охорони здоров’я України у сучасних медичних відносинах. 

Проаналізовано сутніть категорії ”безпека” та виокремлено її дві 

категорії: безпека людини та національна безпека. Надано класифікацію 

елементів національної безпеки. Виокремлено складові умови безпечного 

середовища для населення України. Проаналізовано санітарно-епідемічну 

ситуацію в державі під час стрімкого поширення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19. Досліджено діяльність Національної поліції України як 

суб’єкта із забезпечення санітарноепідеміологічного нагляду на період 

карантину, виокремлено проблемні напрями діяльності, як: правові, 

внутрішні організаційні та зовнішні організаційні. Сформовано висновок про 

необхідність переорієнтації та вдосконалення діяльності органів та 

підрозділів МОЗ України та МВС України.          Текст: 

http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2021.pdf#page=107 

8. Попрошаєва О. А. Основні зобов’язання держав щодо захисту 

і просування прав людини в цифровому просторі / О. А. Попрошаєва // 

Держ. буд-во та місц. самоврядування : зб. наук. пр. / НДІ держ. буд-ва та 

місц. самоврядування. – Харків, 2020. Вип. 40. – С. 71-85. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп15630-40 Розглянуто основні зобов’язання держав щодо 

захисту і просування прав людини в цифровому просторі, закріплені в 

міжнародно-правових актах з прав людини та національному законодавстві 

http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2021.pdf#page=107


окремих країн. Розкрито базові права людини в цифровому просторі та 

питання, що виникають у ході їх реалізації. Наведено конкретні приклади дій 

держав щодо захисту або порушення прав людини в мережі Інтернет.  

9. Потеряйко С. П. Проблеми державного управління 

цивільним захистом щодо забезпечення державної безпеки України           

/ С. П. Потеряйко // Інвестиції: практика та досвід. — 2021. — № 9. — С. 103-

108. Розглянуто проблемні питання державного управління цивільним 

захистом щодо забезпечення державної безпеки України. Окреслено 

актуальність зазначених питань на основі аналізу законодавства України у 

сферах національної безпеки та цивільного захисту, а також результатів 

практичної діяльності органів державного управління у зазначених сферах, 

які не повною мірою відповідають вимогам сьогодення щодо забезпечення 

необхідного рівня безпеки населення на нинішньому етапі розвитку 

суспільства. Текст: http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2021.pdf#page= 

10. Сучасні вимоги до розробки та оформлення планів евакуації 

// Діловодство. — 2021. — № 5. — С. 28-36. Проаналізовано основні 

нормативні документи та вимоги щодо розробки, виготовлення й 

розміщення планів евакуації. 

Статті з періодичних видань 

11. Гал І. Справа «Ізоляції»: Асєєв заявив про блокування 

роботи «департаменту війни» прокуратури [Електронний ресурс] / Ірина 

Гал // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2021. – 5 лип. — Електрон. дані. Наведено тези 

допису у соцмережі журналіста Станіслава Асєєва, який провів у застінках 

бойовиків ”Ізоляція” самопроголошеної ”ДНР” 962 дні та був звільнений у 

межах обміну у 2019 році. Він, зокрема, повідомив, що на сьогоднішній день 

встановлені особисті дані майже всієї адміністрації ”Ізоляції”, а також 

висловив стурбованість у зв’язку з відстороненням «профільного» 

прокурора. Так, він написав, що готувався брифінг, на якому збиралися 

оприлюднити інформацію щодо спецв’язниці, проте його скасували за два дні 
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до запланованої дати, і що «за кілька днів усунули з посади Гюндуза 

Мамедова, який вів ”Ізоляцію” та десятки інших справ”. До того ж С. Асєєв 

зазначив, що йому повідомили, що ”прокурорів, які роками збирали докази 

військових злочинів РФ, взагалі можуть вивести за штат. Повністю 

заблокована і робота МВС за напрямом „Ізоляція” — без прокуратури 

неможливі підозри». Текст: https://ukrainenews.fakty.ua/379983-delo-izolyacii-

aseev-zayavil-o-blokirovke-raboty-departamenta-vojny-prokuratury 

12. Горєлов С. Індексація пенсій військовим: в Кабміні назвали 

дату та суми підвищення [Електронний ресурс] / Сергій Горєлов // Fakty. ua 

: [веб-сайт]. – 2021. – 10 лип. — Електрон. дані. Наведено коментар у 

Telegram-каналі Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про те,що 

підвищення пенсій для українців, яке відбулося з 1 липня, торкнеться й 

військових пенсіонерів — їм встановлюється щомісячна доплата. «Зокрема, 

передбачається з 1 липня встановити щомісячну доплату в сумі               

2000 гривень для майже 400 тисяч військовослужбовців-пенсіонерів, 

встановити мінімальну пенсійну виплату на рівні 3854 гривні», — 

проінформував Д. Шмигаль. За його словами, передбачається також 

підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність. 

Більше 40 тисяч людей отримають підвищення майже в 700 гривень. 

Зазначено, що зміни пов'язані з тим, що раніше питання індексації пенсій для 

військових не було врегульовано.  Текст: https://money.fakty.ua/380338-

indeksaciya-pensij-voennym-v-kabmine-nazvali-datu-i-summy-povysheniya 

13. Горєлов С. Рада перейменувала селище на Донбасі в Нью-

Йорк [Електронний ресурс] / Сергій Горєлов // Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2021. 

– 1 лип. — Електрон. дані. Йдеться про те, що Верховна Рада України (ВР 

України) ухвалила рішення перейменувати у Нью-Йорк селище Новгородське 

Бахмутського району Донецької області. Як повідомив у своєму Telegram-

каналі народний депутат України Олексій Гончаренко, перейменування 

селища підтримали 229 нардепів при необхідних 226 голосах. Зазначено, що 

Нью-Йорк — історична назва селища, населений пункт носив його до       
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1951 року, а перейменування ініціювала Донецька військово-цивільна 

адміністрація. Текст: https://ukrainenews.fakty.ua/379711-rada-pereimenovala-

poselok-na-donbasse-v-nyu-jork 

14. Звернення до керівництва держави: Не руйнуйте госпіталі 

для ветеранів воєн! [Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. –          

30 черв. (№ 120). — Електрон. дані. Подано звернення до керівництва 

держави представників низки ветеранських організацій із закликом не 

допустити руйнування медичної допомоги ветеранам воєн та мережі 

госпіталів, у яких вони лікуються. Запропоновано передбачити на 

державному рівні окрему бюджетну програму щодо фінансування 

спеціалізованих лікувальних закладів – госпіталів для ветеранів війни, які 

надають медичну допомогу пільговим категоріям громадян. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/347862 

15. Коваль Л. Ветерани: не соцутриманці, а ініціатори змін : у 

мирному житті герої прагнуть добробуту в громадах, діалогу з владою та 

можливості самореалізації / Любомира Коваль //  Уряд. кур’єр. – 2021. –      

2 лип. (№ 126). – С. 3.  Йдеться про проведену командою ГО "Простір 

можливостей" за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" 

презентацію аналітичного дослідження "Ветерани: долаємо соціальне 

утриманство", під час якої міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна 

наголосила, що розвиток ветеранських просторів — запорука ефективної 

адаптації учасників бойових дій до мирного життя. Урядовець закликала до 

активного підходу до ветерана-захисника, який "має не лише й далі бути 

оборонцем, готовим знову стати на захист держави, а й розвивати свою 

економіку, соціально-культурну сферу, національно-патріотичне виховання, 

громадянську ідентичність". Юлія Лапутіна запевнила, що Міністерство 

готове підтримати ветеранські спільноти в усіх їхніх починаннях та 

повідомила про плани на майбутнє: створити Всеукраїнський ветеранський 

фонд; затвердить бренд "Зроблено захисниками України"; вирішити 

https://ukrainenews.fakty.ua/379711-rada-pereimenovala-poselok-na-donbasse-v-nyu-jork
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проблему забезпечення ветеранів житлом тощо.               Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/veterani-ne-socutrimanci-iniciatori-zmin/ 

16. Король А. «На шляху до себе» [Електронний ресурс] / Анастасія 

Король // День. – 2021. – 25 - 26 черв. (№ 97/98). — Електрон. дані. 

Висвітлено розповіді про свої перемоги і турботи людей, котрі були 

змушенні покинути свої  домівки через початок бойових дій на Сході 

України. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/poshta-dnya/na-shlyahu-do-sebe 

17. Крупіна Л. «Владиславе, це що за х… ня відбувається? Ти що, 

повірив у своє безсмертя?» — в Криму мучать українського журналіста  

[Електронний ресурс] / Лариса Крупіна // Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2021. –        

8 лип. — Електрон. дані. Проінформовано, що 6 липня у закритому режимі 

підконтрольний Росії суд у Сімферополі почав розглядати справу 

кореспондента «Радіо Свобода» (проєкт ”Крим. Реалії”) Владислава 

Єсипенка, якого звинувачують у незаконному виготовленні вибухових речовин 

і незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні 

зброї, боєприпасів. Нагадано про основні події цієї історії, яку Владислав 

доповнював своїми листами на волю. Так, йдеться про журналістську 

діяльність В. Єсипенка в окупованому РФ Криму, перебування в застінках 

ФСБ, де його піддавали жорстоким тортурам, про те, як вдалося 

повідомити про тортури журналістам і правозахисникам, і про те, що його 

сім'я звернулася до Президента Володимира Зеленського з проханням 

включити Владислава до списку на обмін полоненими. Наведено коментарі 

правозахисників. Указано, що 6 липня в Києві та Вінниці відбулися акції на 

підтримку журналіста, під час яких колеги, правозахисники й небайдужі 

люди висловили солідарність з В. Єсипенком.            Текст: 

https://ukrainenews.fakty.ua/380149-vladislav-eto-chto-za-h-nya-proishodit-ty-

chto-poveril-v-svoe-bessmertie---v-krymu-pytayut-ukrainskogo-zhurnalista 

18. Крупіна Л. У Києві відбудеться акція на підтримку 

українського журналіста, заарештованого у Криму окупаційною владою 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/veterani-ne-socutrimanci-iniciatori-zmin/
https://day.kyiv.ua/uk/article/poshta-dnya/na-shlyahu-do-sebe
https://ukrainenews.fakty.ua/380149-vladislav-eto-chto-za-h-nya-proishodit-ty-chto-poveril-v-svoe-bessmertie---v-krymu-pytayut-ukrainskogo-zhurnalista
https://ukrainenews.fakty.ua/380149-vladislav-eto-chto-za-h-nya-proishodit-ty-chto-poveril-v-svoe-bessmertie---v-krymu-pytayut-ukrainskogo-zhurnalista


[Електронний ресурс] / Лариса Крупіна // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2021. –         

6 лип. — Електрон. дані. Йдеться про те, що 6 липня на Майдані 

Незалежності у Києві відбудеться акція «Свободу Владиславу Єсипенку!». 

Указано, що в цей день у Криму розпочнеться суд над українським 

політв’язнем, журналістом проєкту «Крим. Реалії» Радіо Свобода В. 

Єсипенком. Журналісти та правозахисники зберуться у Києві, щоб 

висловити солідарність із заарештованим у Криму колегою, якого 

окупаційна влада переслідує через його журналістську діяльність і який 

зазнав жорстоких тортур в ув’язненні окупантів. Зазначено, що акцію 

організовують Кримська правозахисна група, Центр прав людини ZMINA, 

Національна спілка журналістів України, Об’єднання родичів політв’язнів 

Кремля, Платформа за звільнення політв’язнів. Текст: 

https://politics.fakty.ua/380026-v-kieve-sostoitsya-akciya-v-podderzhku-

ukrainskogo-zhurnalista-arestovannogo-v-krymu-okkupacionnymi-vlastyami 

19. Лавренюк С. Сили територіальної оборони та руху опору – 

чинник стримування агресора [Електронний ресурс] / Сергій Лавренюк // 

Голос України. – 2021. – 1 лип. (№ 121). — Електрон. дані. Йдеться про 

позачергове пленарне засідання Верховної Ради України (ВР України)            

29 червня 2021 року, скликане на вимогу Президента України. Розглянувши 

сім запропонованих главою держави питань порядку денного, народні 

депутати ухвалили в цілому низку законопроектів, зокрема, щодо 

тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за 

порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або 

виїзду з неї (№ 5478). Міністр оборони Андрій Таран, презентуючи 

законопроект № 5557 про основи національного спротиву, повідомив, що 

Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України 

(ЗСУ) вносить цей документ з метою реалізації положень Закону ”Про 

національну безпеку України” та Стратегії воєнної безпеки. Міністр 

зазначив, що ”прийняття цього законопроекту дасть можливість для 

розбудови системи територіальної оборони та руху опору, які разом з 

https://politics.fakty.ua/380026-v-kieve-sostoitsya-akciya-v-podderzhku-ukrainskogo-zhurnalista-arestovannogo-v-krymu-okkupacionnymi-vlastyami
https://politics.fakty.ua/380026-v-kieve-sostoitsya-akciya-v-podderzhku-ukrainskogo-zhurnalista-arestovannogo-v-krymu-okkupacionnymi-vlastyami


підготовкою населення до захисту держави створять надійне підґрунтя для 

протидії агресії ворога”, а також сприятиме консолідації всіх сил та 

нарощуванню спроможності сил безпеки та оборони країни. Під час 

обговорення законопроекту член Комітету ВР України з питань 

національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський відзначив, що 

створення потужної системи територіальної оборони та руху опору стане 

потужним чинником стримування для будь-якого потенційного агресора, а 

народний депутат від фракції ”Європейська солідарність”, генерал-

лейтенант Михайло Забродський звернув увагу, що реально рух опору і 

територіальна оборона вже існують, і тепер необхідно ”надати відповідну 

законодавчу базу нашим Збройним Силам, щоб ці дві важливі складові 

системи безпеки держави продовжували ефективно працювати”. За 

результатами голосування законопроект підтримано у першому читанні. 

Серед низки розглянутих парламентаріями законопроектів – ухвалений у 

першому читанні законопроект № 5219 про критичну інфраструктуру, 

коментуючи який, народний депутат від фракції ”Слуга народу” Олександр 

Федієнко вказав, що ця проблема актуалізувалася не тільки через розв’язання 

гібридної війни проти України, а й у зв’язку з посиленням загроз природного 

та техногенного характеру. За словами парламентарія, мета 

законопроекту – створення державної системи захисту критичної 

інфраструктури, запровадження єдиних підходів до організації управління 

об’єктами системи на державному та місцевому рівнях, забезпечення 

взаємодії та залучення до захисту критичної інфраструктури державних 

органів, а також суб’єктів господарювання та громадян. Також голова 

Комітету ВР України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції 

тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та 

Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 

міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець презентував законопроект № 

5478 про внесення зміни до Прикінцевих положень Закону ”Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 



виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” (щодо 

тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за 

порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або 

виїзду з неї), спрямований на незастосування до громадян України, які 

проживають на тимчасово окупованих територіях України на період дії 

карантину або на час блокування діяльності контрольно-пропускних пунктів, 

штрафів за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію 

України або виїзду з неї, якщо такі порушення настали з підстав 

гуманітарного характеру.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/347935 

20. Мичко С. Ветеранам АТО допоможуть з обладнанням для 

бізнесу: хто дає гранти та як їх отримати [Електронний ресурс] / Світлана 

Мичко // Україна молода. – 2021. – 9 лип. – Електрон. дані. Як відомо, 

Європейський Союз (ЄС) започаткував і продовжує діяльність, спрямовану 

на підтримку реінтеграції ветеранів війни на Сході України та їхніх сімей. 

Нова ініціатива, оголошена нещодавно, стосується самореалізації, 

працевлаштування та створення і розвитку бізнесу колишніх учасників 

військових дій. Як повідомила Всеукраїнська асоціація керівників бізнесу 

(громадська організація, яка за сприяння Міжнародної організації з міграції 

реалізовує цей проєкт), в межах проєкту «Соціально-економічна підтримка 

реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та членів їхніх сімей», що 

фінансується ЄС, оголошено набір зацікавлених осіб для участі в 

активностях щодо започаткування та розвитку бізнесу з можливістю 

отримання грантової допомоги у вигляді обладнання для підприємницької 

діяльності (грошові виплати не передбачаються). Участь у цьому проекті 

безкоштовна. Прийом заявок триватиме до завершення формування 

тренінгових груп, а самі навчальні заходи проводитимуться до січня         

2022 року (конкретні дати ще узгоджено). Відібраним учасникам 

телефонуватимуть представники Всеукраїнської асоціації керівників бізнесу 

i повідомлятимуть про те, де саме, коли і як відбуватимуться тренінги. 

Текст : https://www.umoloda.kiev.ua/number/3747/2006/158699/ 

http://www.golos.com.ua/article/347935
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3747/2006/158699/


21. Окупанти порушують право на свободу пересування 

[Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. – 6 лип.(№ 124). – Електрон. 

дані. Йдеться про зустріч Уповноваженого Верховної Ради України (ВР 

України) з прав людини Людмили Денісової з новопризначеним 

представником Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в 

Україні Кароліною Ліндхольм Білінг. Вони обговорили питання дотримання 

прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та мешканців окупованих 

територій. Уповноважений зазначила, що через постійні репресії та 

переслідування з боку окупаційної влади за прояви проукраїнської позиції 

дедалі більше мешканців цих територій стають ВПО. За її словами, на тлі 

пандемії COVID-19 представники окупаційної адміністрації понад півтора 

року блокують роботу контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ), чим 

порушують право на свободу пересування. Через неможливість реалізувати 

свої права мешканці тимчасово окупованих територій вимушені порушувати 

закон та в’їжджати на контрольовану Україною територію через 

державний кордон з Російською Федерацією (РФ). Людмила Денісова 

зазначила, що неодноразово привертала увагу органів охорони державного 

кордону та міжнародних партнерів щодо необхідності якнайшвидшого 

вирішення цієї проблеми.Сторони домовилися про продовження співпраці в 

напрямі забезпечення дотримання прав ВПО, мігрантів та незаконно 

позбавлених волі громадян України.             Текст : 

http://www.golos.com.ua/article/348123 

22. Окупація Криму залишила без піклування батьків понад 200 

дітей [Електронний ресурс] // Крим. світлиця. – 2021. – 25 черв. (№ 25). — 

Електрон. дані. Йдеться про нараду представника омбудсмена з дотримання 

прав жителів АРК та м. Севастополь Ірини Верігіної та регіонального 

представника в АРК та м. Севастополь Февзі Каракаша з керівником 

Херсонської групи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Рафалом 

Ярмужеко, під час якої зазначено, що внаслідок тимчасової окупації 

території Криму без батьківського піклування залишилось понад 200 дітей. 

http://www.golos.com.ua/article/348123


Зауважено, що здебільшого батьки цих дітей засуджені за політичними 

мотивами та відбувають покарання у місцях несвободи на території 

Російської Федерації (РФ), а інші перебувають у СІЗО. Окрім цього, як 

зазначається, на території Криму триває переслідування громадян за 

релігійною ознакою, у тому числі Православної церкви України, кримських 

татар, свідків Єгови, греко-католицької церкви тощо.                           Текст: 

http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=23354 

23. Рясні опади не рятують: вчені кажуть, що Крим може 

лишитися без питної води [Електронний ресурс] // Крим. світлиця. – 2021. – 

25 черв. (№ 25). — Електрон. дані. Йдеться про заяву в ефірі телеканалу 

”Дом” заступника директора Українського інституту водних проблем і 

меліорації Михайла Яцюка стосовно того, що якщо ”влада” тимчасово 

окупованого Криму не вживатиме термінових заходів, жителі півострова 

можуть залишитися без питної води. Коментуючи плани ”очільника” 

Криму Сергія Аксьонова з видобутку прісної води з-під дна Азовського моря, 

Михайло Яцюк зазначив, що українські вчені одразу поставилися до цієї ідеї 

скептично, оскільки про такі запаси прісної води геологам було б відомо, 

адже Азовське море добре досліджено на предмет наявності газу та нафти, 

тут було пробурено дуже багато свердловин. Геологи нанесли на мапу всі 

родовища прісної води, які є на території України. За словами М. Яцюка, 

весна й літо 2021 року виявилися дощовими, але навіть рясні опади не 

можуть значно поліпшити ситуацію із водою в Криму.                          Текст: 

http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=23359 

24. Торба В. «Небойові» зіткнення [Електронний ресурс] / 

Валентин Торба // День. – 2021. – 25 - 26 черв. (№ 97/98). — Електрон. дані. 

Йдеться про перший добровольчий мобільний шпиталь (ПДМШ) імені 

Миколи Пирогова, який утворився восени 2014-го, вперше вирушив на фронт 

в грудні того ж року та отримав справжнє бойове хрещення під час 

Дебальцевської операції в лютому 2015-го. Починаючи з лютого 2016-го року 

ПДМШ працює на підставі чотиристороннього Меморандуму між 

http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=23354
http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=23359


Благодійним фондом «ПДМШ», Міністерством охорони здоров’я України, 

Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних сил 

України. З юридичного боку порядок залучення медичного та допоміжного 

персоналу для роботи в зоні ООС у складі ПДМШ ім. Миколи Пирогова 

наразі регулює наказ МОЗ України № 814 від 27. 04. 2018 р. За період роботи 

ПДМШ імені Миколи Пирогова в зоні проведення АТО/ООС, шпиталь надав 

вчасну та кваліфіковану медичну допомогу більш як 56 000 пацієнтів. 

Медики-добровольці шпиталю працювали у 49 локаціях у Донецькій та 

Луганській областях, в тому числі на першій лінії оборони з відповідним 

ризиком для життя. Зазначено, що коли постало питання щодо надання 

медикам-добровольцям ПДМШ статусу Учасника бойових дій відповідно до 

Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», лікарі 

звернулись з таким проханням до Міністерства у справах ветеранів. 

Останнє ці звернення несподівано проігнорувало. При цьому такий статус 

отримали інші добровольчі медичні формування.             Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/neboyovi-zitknennya 

 

Підготовлено Відділом інформаційного забезпечення органів влади 

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

 

Відповідальний за випуск Н. Я. Зайченко 

12 липня 2021 р. 
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