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1. Авдіївка: три місяці, як три роки  [Електронний ресурс] // 

Голос України. – 2020. – 22 квіт. (№ 69). – Електрон. дані.   Йдеться про 

бойовий шлях Михайла — командира відділення окремої мотопіхотної 

бригади імені гетьмана Івана Виговського. Зазначено, що Михайло був  

призваний на військову службу в 2015 році, а після мобілізації  уклав 

контракт на проходження військової служби в Збройних Силах України. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/330158 

2. Алексеева И. "Точка нуль": появился мощный трейлер 

нового сериала об АТО и защитниках Украины [Электронный ресурс] / 

Ирина Алексеева // Fakty.ua. – 2020. – 8 мая. – Электрон. данные. 

Повідомлено про появу в мережі трейлера нового українського серіалу 

«Точка нуль». Зазначено, що фільм почали знімати після того, як журналіст 

Андрій Стельмах поспілкувався з українським бійцем, який воював на 

Донбасі. Як написав журналіст у Facebook, «…тоді  я подумав: знімуть 

чимало фільмів, героїчних або трагічних. А потрібно зняти про буденне 

життя на нулі. На наступний день я зателефонував Матяшу і розповів про 

ідею серіалу. Він підтримав. Так і почався відлік «Точки нуль». Текст: 

https://fakty.ua/343174-tochka-nul-poyavilsya-mocshnyj-trejler-novogo-seriala-

pro-ato-i-zacshitnikah-ukrainy 

3. Бійців запрошують до громадського обговорення 

[Електронний ресурс] // Львів. Пошта. – 2020. – 10 квіт. (№29). – Електрон. 

дані. Наведено інформацію  про онлайн формат першого етапу громадського 

обговорення змісту «Довідника супроводу ветерана та його сім’ї в процесі 

інтеграції до мирного життя» на платформі Hangouts. Проект 
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реалізовується Центром ментального здоров’я ветеранів за підтримки 

Програми НАТО з переходу з військової кар`єри на професійну цивільну та з 

соціальної адаптації. Довідник стане «дорожньою картою» ветерана та 

його родини в процесі соціалізації та повернення до мирного життя, 

інформує Мінветеранів. Текст: http://www.lvivpost.net/ukraine/n/46010 

4. Гавриш А. Потеря власти, дробление «Слуги народа» и 

конфликт с олигархами: что ждет президента Зеленского [Электронный 

ресурс] / Анатолий Гавриш // Fakty.ua. – 2020. – 24 апр. – Электрон. данные. 

У контексті підсумків першої річниці президентства Володимира 

Зеленського, подано коментарі українських експертів: аналітика Ігара 

Тишкевича, політологів Віктора Бобиренка (який у 2015 році передбачив 

президентство Зеленського), Михайла Басараба і Володимира Фесенка. Вони 

розповіли, чого досяг шостий Президент України і чи дійсно відбувся реванш 

сил, відсторонених від влади Революцією гідності. Так, експерти висловили 

свої думки стосовно слів Президента про партію «Слуга народу»: «Всі 

хочуть, щоб цей корабель потонув. Більшість у Верховній Раді хоче». Вони 

окреслили ситуацію в зе-команді й те, чи дійсно «Слуга народу» хоче 

самоліквідуватися, адже голосування в Раді за законопроектами про ринок 

землі і «антиколомойським» показали, «що на кораблі – бунт». Фахівці 

також проаналізували, чому корупційні скандали (з продажем масок за 

кордон, з братом Єрмака тощо) не знайшли адекватного відгуку у 

Президента. Також експерти висвітили питання про можливий реванш 

режиму Януковича, адже вже кілька років юристи стверджують: 

недосконалість українського законодавства призведе до того, що 

реваншисти судитимуть учасників Майдану і ветеранів АТО саме за участь 

в цих подіях. Ситуація свідчить, що вже неодноразово відкривалися 

кримінальні провадження щодо бійців, які виконували прямі накази 

командирів, а наразі Тетяну Чорновіл звинувачують саме у справах Майдану. 

Текст: https://fakty.ua/341734-poterya-vlasti-droblenie-slugi-naroda-i-konflikt-s-

oligarhami-chto-zhdet-prezidenta-zelenskogo 
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5. Гал И. Ветераны АТО заявили об избиении на встрече с 

лидером «Нацкорпуса» Билецким [Электронный ресурс] / Ирина Гал // 

Fakty.ua. – 2020. – 8 мая. – Электрон. данные.  Як повідомив учасник 

Революції гідності і бойових дій на Донбасі Назарій Кравченко, його разом із 

побратимом Сергієм Філімоновим побили на зустрічі з лідером 

«Нацкорпусу» Андрієм Білецьким через ситуацію з одеським активістом 

Сергієм Стерненком. Кравченко, який воював у лавах «Азова», розповів, що 

бесіда з колишніми побратимами вилилася в «удари в голову і допити». За 

словами юриста Масі Наейма, у Кравченка і Філімонова намагалися 

дізнатися, «хто замовив медійну підтримку Стерненка». Нагадано, що 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляла, що Сергій Стерненко 

(колишній керівник одеського «Правого сектору»), який смертельно поранив 

нападника, в будь-якому випадку буде підозрюваним, питання тільки, за 

якою статтею Кримінального кодексу. Текст: https://fakty.ua/343142-

veterany-ato-zayavili-ob-izbienii-na-vstreche-s-liderom-nackorpusa-bileckim 

6. Гал И. Выставляйте адекватную цену: создатель Pizza 

Veterano взорвал сеть обращением к арендодателям [Электронный 

ресурс] / Ирина Гал // Fakty.ua. – 2020. – 12 мая. – Электрон. данные. 

Зазначено, що після того, як Кабінет Міністрів України (КМ України) 

вирішив послабити карантинні заходи і дозволив кафе та ресторанам 

приймати відвідувачів на відкритих майданчиках, засновник ветеранського 

бізнесу Pizza Veterano ветеран АТО Леонід Остальцов емоційно звернувся до 

орендодавців, закликавши їх не піднімати ціни. Наведено текст його 

звернення. Текст: https://fakty.ua/343498-vystavlyajte-adekvatnuyu-cenu-

sozdatel-pizza-veterano-vzorval-set-obracsheniem-k-arendodatelyam 

7. Гал И. Дело об «угрозах Зеленскому»: суд отказался 

продлевать меру пресечения Зверобой [Электронный ресурс] / Ирина Гал // 

Fakty.ua. – 2020. – 8 мая. – Электрон. данные. Проінформовано, що 

Печерський районний суд Києва, який раніше зобов'язав військовослужбовця 

Марусю Звіробій носити електронний браслет, не продовжив запобіжний 
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захід у вигляді особистого зобов'язання в рамках справи про «загрози 

Зеленському». Наведено текст ухвали Суду та коментарі адвоката М. 

Завіробій Андрія Писаренка. Нагадано, що Маруся Звіробій разом із 

народним депутатом України Софією Фединою розкритикували Володимира 

Зеленського після його перепалки з ветеранами бойових дій у районі 

Золотого, де тоді ще тільки планували провести розведення військ. Текст: 

https://fakty.ua/343113-delo-ob-ugrozah-zelenskomu-sud-otkazalsya-prodlevat-

meru-presecheniya-zveroboj 

8. Горелов С. "Цель была сверхпростой": адвокат ветеранов 

АТО Грищенко объяснил, зачем принес в суд муляж взрывного 

устройства [Электронный ресурс] / Сергей Горелов // Fakty.ua. – 2020. –        

28 апр. – Электрон. данные. Зазначено, що адвокат Віталій Ковальчук, 

затриманий під час спроби зайти до Печерського суду столиці з 

предметами, схожими на вибухонебезпечні, захищає ветеранів АТО Інну і 

Владислава Грищенків, яких підозрюють у замаху на підприємця з Івано-

Франківської області. Як повідомив В. Ковальчук у своєму Facebook, він 

приніс до суду муляж для проведення свого «адвокатського експерименту», 

що мав довести невинуватість його підзахисних. Текст: 

https://fakty.ua/342132-cel-byla-sverhprostoj-advokat-veteranov-ato-gricshenko-

obyasnil-zachem-prines-v-sud-mulyazh-vzryvnogo-ustrojstva 

9. Допомогти бійцям Львова [Електронний ресурс] // Львів. 

Пошта.  – 2020. – 10 квіт. (№ 29). – Електрон. дані. Йдеться про те, що на 

період карантину Центр надання послуг учасникам бойових дій Львова розпочинає 

забезпечення товарами першої необхідності учасників АТО/ООС та членів їхніх 

сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і мають у цьому 

потребу. Текст:  http://www.lvivpost.net/lvivnews/n/46020 

10. Дубогрій Т. Й. "Найстрашніше було потрапити в полон 

живим!" [Електронний ресурс] / Тетяна Дубогрій // Голос України. – 2020. – 

15 квіт. (№ 65). – Електрон. дані.   Подано спогади ветерана АТО Олександра  
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про свій бойовий шлях, зокрема, про прорив із оточення під Дебальцевим. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/329970 

11. Дубогрій Т. Солдатська галета з кухлем кип’ятку набагато 

миліша серцю, ніж заморські лобстери  [Електронний ресурс] / Тетяна 

Дубогрій // Голос України. – 2020. – 6 трав. (№ 76). – Електрон. дані.  

Йдеться про бойовий шлях старшого механіка-водія БМП Юрія, який на 

фронті з перших днів початку війни на Донбасі. Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/330554 

12. Дубогрій Т. Якщо сапер не боїться, йому не місце в армії   

[Електронний ресурс] / Тетяна Дубогрій // Голос України. – 2020. – 29 квіт. 

(№ 73). – Електрон. дані.  Йдеться про головного сержанта інженерно-

саперного взводу Ольгу, яка розпочала військову службу в 2015 році в 

добровольчому батальйоні імені Джохара Дудаєва, а згодом підписала 

контракт зі Збройними Силами України.                     Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/330425 

13. Дубская И.  «Там, где пуля прошла навылет, раздробив 

череп, испытывал страшную боль»: в Киеве врачи вылечили раненого 

бойца  [Электронный ресурс] / Ирина Дубская // Fakty.ua. – 2020. – 9 мая. – 

Электрон. данные. Йдеться про ветерана війни на Донбасі старшину 

Віктора Бердника з Кропивницького, врятованого від смерті нейрохірургами 

в Дніпрі, після того, як він отримав кульове поранення в зоні АТО під Саур-

Могилою і перебував у глибокій комі. А через п'ять років у столичному 

Інституті нейрохірургії лікарі застосували ін'єкції ботулотоксину, щоб 

позбавити чоловіка від нестерпного болю. Цей метод дозволяє допомогти 

багатьом пацієнтам. Текст: https://fakty.ua/343231-tam-gde-pulya-proshla-

navylet-razdrobiv-cherep-ispytyval-strashnuyu-bol-v-kieve-vrachi-vylechili-

ranenogo-bojca 

14. Життя після конфлікту: опитування щодо соц.-демогр. та соц.-

екон. характеристик ветеранів конфлікту на сході України та їхніх сімей 
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[Електронний ресурс] / Європ. Союз (ЄС) ; М-во у справах ветеранів, 

тимчасово окупов. територій та внутр. переміщ. осіб ; Міжнар. орг. з міграції 

(МОМ). – Електрон. дані. – [Київ],  2020. – [32 с.] – Режим доступу: 

http://iom.org.ua/sites/default/files/veterans_reintegration_survey_2020_ukr.pdf – 

Назва з екрана.  Результати опитування викладено за такими розділами:  

соціально-демографічний профіль ветеранів та їхніх партнерів; військовий 

досвід (строк військової служби та період повернення, бажання 

повернутися на службу, отримання посвідчення особи з інвалідністю, 

отримання посвідчення учасника бойових дій), доступ до допомоги та послуг 

(доступність послуг, пільг та гарантій соціального захисту, задоволеність 

отриманими послугами та пільгами соціального захисту, канали для пошуку 

інформації про послуги та пільги);  працевлаштування ветеранів; добробут 

ветеранів; дискримінація, соціальна інтеграція, психічне здоров’я та 

психосоціальна підтримка (ПЗПСП); ставлення до відкриття власного 

бізнесу. 

15. Карнаухов С.  ЧП с военным грузовиком под Львовом: в огне 

погиб ветеран АТО [Электронный ресурс] / Сергей Карнаухов // Fakty.ua. – 

2020. – 26 апр. – Электрон. данные. Повідомлено, що 26 квітня, в місті 

Судова Вишня (Львівська область) на вантажній платформі залізничного 

вокзалу загорівся вантажний автомобіль «ЗІЛ 131» Міністерства оборони 

України, у вогні якого загинув старший солдат – ветеран АТО Юрій Горбик. 

Його товариш по службі отримав 60 % опіків шкіри й наразі 

госпіталізований. Зазначено, що Юрій Горбик прослужив у 53-ій окремій 

механізованій бригаді три роки й не одну ротацію провів у районі бойових дій 

на Донбасі. Текст: https://fakty.ua/341912-chp-s-voennym-gruzovikom-pod-

lvovom-v-ogne-pogib-veteran-ato 

16. Кириченко І. Учасник АТО : громадський діяч Віталій 

Кузьменко : держава має створити для ветеранів не пільги, а можливості 

[Електронний ресурс] / І Кириченко // Україна молода. – 2020. – 14 квіт. – 

Електрон. дані. Подано матеріали бесіди з громадським діячем і воїном, 
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https://fakty.ua/341912-chp-s-voennym-gruzovikom-pod-lvovom-v-ogne-pogib-veteran-ato
https://fakty.ua/341912-chp-s-voennym-gruzovikom-pod-lvovom-v-ogne-pogib-veteran-ato


секретарем Громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів 

Віталієм Кириченком про  нове рамкове законодавство про ветеранів, у 

створенні якого він бере участь із 2018 року, та яке має бути з прицілом на 

роки вперед,  про те, що у нас робиться з медико-соціальним та правовим 

супроводом вояків, про проект Е-ветеран тощо.              Текст : 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3582/188/145358/ 

17. Кожина Н. Житлові програми та державні ініціативи щодо 

забезпечення житлом ВПО. Юридичний аналіз та висновки від УГСПЛ 

[Електронний ресурс] / Н. Кожина ; Укр. Гельсін. спілка з прав людини. — 

Електрон. дані. – [Київ], 2019. – [7 с.]. –  Режим доступу: 

https://helsinki.org.ua/publications/zhytlovi-prohramy-ta-derzhavni-initsiatyvy-

shchodo-zabezpechennia-zhytlom-vpo-yurydychnyy-analiz-ta-vysnovky-vid-

uhspl/ . – Назва з екрана. Проаналізовано інформацію щодо стану виконання 

таких державних програм та ініціатив: забезпечення ВПО тимчасовим 

житлом; Програма «Доступне житло»; підтримка індивідуального 

житлового будівництва на селі «Власний дім»; забезпечення ВПО 

соціальним житлом; забезпечення житлом ВПО, які мають статус 

учасника бойових дій; житло для ВПО за рахунок міжнародних донорів (на 

прикладі Дніпропетровської області). Публікацію підготовлено в рамках 

співпраці з Норвезькою радою у справах біженців в Україні (NRC). 

18. Луговая Ю. "Дело Шеремета": суд принял новое решение по 

Кузьменко [Электронный ресурс] / Юлия Луговая // Fakty.ua. – 2020. –         

28 апр. – Электрон. данные. Повідомлено, що Київський апеляційний суд на 

засіданні 28 квітня залишив без задоволення скаргу на рішення суду першої 

інстанції про продовження терміну утримання під вартою лікаря і 

волонтерку Юлію Кузьменко. Зазначено, що вона є підозрюваною у справі 

про вбивство журналіста Павла Шеремета, і 1 квітня Печерський суд 

продовжив термін утримання її під вартою до 30 травня. Нагадано, що 

Павло Шеремет загинув в центрі Києва 20 липня 2016 року в результаті 

вибуху автомобіля. У поліції заявили про причетність до організації його 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3582/188/145358/
https://helsinki.org.ua/publications/zhytlovi-prohramy-ta-derzhavni-initsiatyvy-shchodo-zabezpechennia-zhytlom-vpo-yurydychnyy-analiz-ta-vysnovky-vid-uhspl/
https://helsinki.org.ua/publications/zhytlovi-prohramy-ta-derzhavni-initsiatyvy-shchodo-zabezpechennia-zhytlom-vpo-yurydychnyy-analiz-ta-vysnovky-vid-uhspl/
https://helsinki.org.ua/publications/zhytlovi-prohramy-ta-derzhavni-initsiatyvy-shchodo-zabezpechennia-zhytlom-vpo-yurydychnyy-analiz-ta-vysnovky-vid-uhspl/


вбивства п'ятьох осіб: музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, лікаря 

Юлії Кузьменко, військової медсестри Яни Дугарь, а також подружньої 

пари Грищенків. Текст: https://fakty.ua/342151-delo-sheremeta-sud-prinyal-

novoe-reshenie-po-kuzmenko 

19. Луговая Ю. Суд в Киеве арестовал подростков, "на камеру" 

избивших ветерана АТО [Электронный ресурс] / Юлия Луговая // Fakty.ua. 

– 2020. – 22 апр. – Электрон. данные. Повідомлено, що у Києві суд 

заарештував двох підлітків, які 15 квітня до напівсмерті побили ветерана 

АТО Віктора Симончука, знімаючи це на відео. Як повідомили в мережі 

представники ветеранського братства, нагородженого Орденом Богдана 

Хмельницького III ступеня, колишнього бійця били протягом 10 хвилин, після 

чого пограбували. Потерпілий був госпіталізований з важкими травмами. 

Текст: https://fakty.ua/341546-sud-v-kieve-arestoval-podrostkov-na-kameru-

izbivshih-veterana-ato-foto 

20. Мосейченок О. Кінооператор Олександр Андріяшин змінив 

камеру на автомат [Електронний ресурс] / Олексій Мосейченок // Голос 

України. – 2020. – 29 квіт. (№ 73). – Електрон. дані.   Йдеться про 

Олександра Андріяшина, який працював кінооператором провідних 

українських компаній індустрії кіно та в 2020 році вступив до лав Збройних 

сил України. Текст:  http://www.golos.com.ua/article/330404 

21. Охрименко О. Под Офисом президента подожгли шины и 

устроили потасовки с полицией (видео) [Электронный ресурс] / Ольга 

Охрименко // Fakty.ua. – 2020. – 12 мая. – Электрон. данные. Йдеться про 

акцію протесту – спалювання шини – під вікнами Офісу Президента, яку 

влаштувала  волонтер і колишній парамедик «Госпітальєрів» Ярина 

Чорногуз. Вона наголосила, що  «вогняну акцію» влаштувала на знак 

попередження Президенту про неприпустимість здачі українських 

інтересів. Волонтерка, зокрема, записала відео, де зазначила: «Мене та 

ветерана 10-ої ОГШБ [окремої гірничо-штурмової бригади] Петра 

https://fakty.ua/342151-delo-sheremeta-sud-prinyal-novoe-reshenie-po-kuzmenko
https://fakty.ua/342151-delo-sheremeta-sud-prinyal-novoe-reshenie-po-kuzmenko
https://fakty.ua/341546-sud-v-kieve-arestoval-podrostkov-na-kameru-izbivshih-veterana-ato-foto
https://fakty.ua/341546-sud-v-kieve-arestoval-podrostkov-na-kameru-izbivshih-veterana-ato-foto
http://www.golos.com.ua/article/330404


Стефурака притисли працівники нацполіції до стінки за підпал велосипедної 

шини як попередження Зеленському про другу революцію Гідності, якщо 

продовжуватиме відступ армії». Зазначено, що Чорногуз поскаржилася, що 

поліція застосувала силу по відношенню до неї і до побратима-ветерана. 

Текст: https://fakty.ua/343493-pod-ofisom-prezidenta-podozhgli-shiny-video 

22. Сидоренко Н. Почти 80 тысяч киевлян получат матпомощь 

ко Дню Победы: кому и сколько выплатят [Электронный ресурс] / 

Наталина Сидоренко // Fakty.ua. – 2020. – 29 апр. – Электрон. данные. 

Повідомлено, що у травні деяким категоріям киян почнуть виплачувати 

одноразову соціальну допомогу з нагоди Дня пам'яті і примирення, а також 

Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Згідно з розпорядженням 

Київської міськдержадміністрації, кошти виділяються в рамках цільової 

програми «Турбота. Назустріч киянам». Матеріальну допомогу нададуть  

78 663 городянам із категорії малозабезпечених, у тому числі в'язням 

концтаборів,  учасникам АТО і Революції гідності, а також членам їх сімей. 

Для кожної категорії громадян передбачені різні розміри виплат. Так, по 600 

гривень виплатять, зокрема: членам сімей загиблих або померлих внаслідок 

поранень, каліцтв, контузій і інших пошкоджень, отриманих під час участі в 

Революції гідності, а також яким посмертно присвоєно звання Героя 

України; членам сімей загиблих або померлих внаслідок травм, контузії, 

поранень, каліцтв, захворювань, отриманих під час участі в АТО, а також 

сім'ям загиблих (померлих) бійців-добровольців; членам сімей добровольців, 

які підтримували АТО і допомагали (в тому числі здійснювали волонтерську 

діяльність) стримувати агресію РФ в Донецькій і Луганській областях і 

загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранень, контузії, каліцтва 

або захворювань, отриманих під час проведення АТО тощо. Текст: 

https://fakty.ua/342258-pochti-80-tysyach-kievlyan-poluchat-matpomocsh-ko-

dnyu-pobedy-komu-i-skolko-vyplatyat 

23. Україна. Верховна Рада. Уповноважений з прав людини. 

Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

https://fakty.ua/343493-pod-ofisom-prezidenta-podozhgli-shiny-video
https://fakty.ua/342258-pochti-80-tysyach-kievlyan-poluchat-matpomocsh-ko-dnyu-pobedy-komu-i-skolko-vyplatyat
https://fakty.ua/342258-pochti-80-tysyach-kievlyan-poluchat-matpomocsh-ko-dnyu-pobedy-komu-i-skolko-vyplatyat


людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і 

громадянина в Україні за 2019 рік [Електронний ресурс] / [Л. Л. Денісова]. 

– Електрон. дані. – Київ, 2020. – [258 с.]. – Режим доступу: 

http://www.ombudsman.gov.ua/. – Назва з екрана. Детально висвітлено стан 

додержання та захисту основних прав і свобод людини і громадянина в 

Україні за минулий рік. Матеріали викладено за такими розділами: 

Дотримання соціальних прав (право на соціальний захист; право на охорону 

здоров’я; право на працю; право на освіту; право на культуру). Дотримання 

економічних прав (право на житло; права споживачів; право на землю; 

право на безпечне довкілля; право на підприємницьку діяльність). 

Дотримання прав дитини (право дитини в системі альтернативного 

догляду; права дитини і сімей із дітьми в умовах децентралізації влади; 

право дитини в умовах збройного конфлікту; протидія булінгу та 

дотримання прав дітей у кіберпросторі). Забезпечення прав 

військовослужбовців, поліцейських, пенсіонерів з числа осіб, звільнених з 

військової служби, ветеранів та членів їх сімей (права військовослужбовців; 

права військовослужбовців України, які перебувають у полоні; ґендерні 

питання в Збройних Силах України та інших військових формуваннях і 

правоохоронних органах; права осіб, які отримують пенсію відповідно до 

Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб», а також ветеранів війни та служби). 

Дотримання прав і свобод осіб, які постраждали від тимчасової окупації та 

збройного конфлікту (право на соціальний захист цивільних осіб, які зазнали 

негативних наслідків збройного конфлікту; реституція, право на житло і 

компенсацію за завдану майнову (матеріальну) шкоду цивільному населенню, 

постраждалому від військового конфлікту; права громадян України, які 

проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки 

Крим та м. Севастополь; право громадян України, які проживають на 

тимчасово окупованих територіях, на свободу пересування). Дотримання 

верховенства права при здійсненні правосуддя (права учасників 

http://www.ombudsman.gov.ua/


кримінального провадження під час затримання, арешту, дізнання; право на 

своєчасний розгляд кримінальної справи судом; право на своєчасне виконання 

судового рішення). Дотримання права людини не бути підданим катуванню, 

жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її гідність, 

поводженню чи покаранню (право на захист від катувань, жорстокого, 

нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання; 

право на свободу та особисту недоторканість; право на достатній 

життєвий рівень, що включає достатнє харчування, одяг, житло; право на 

охорону здоров’я та медичну допомогу; право на професійну правничу 

допомогу). Дотримання прав громадян України, які перебувають у місцях 

несвободи за кордоном та на тимчасово окупованій території (права 

громадян України, які переслідуються Російською Федерацією за 

безпідставними та політично вмотивованими звинуваченнями; права 

громадян України, які перебувають у пенітенціарних установах за кордоном; 

права громадян України, які утримуються в місцях несвободи на тимчасово 

окупованих територіях). Дотримання прав на інформацію та звернення 

(право на інформацію; право на звернення). Дотримання права на 

приватність (право на захист персональних даних; право на доступ до своїх 

персональних даних; дотримання власниками персональних даних права на 

приватність). Дотримання принципу недискримінації (протидія 

дискримінації за ознакою інвалідності та стану здоров’я; дотримання 

рівності прав і свобод національних меншин; протидія дискримінації за 

ознаками сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності; дотримання 

прав громадян за мовною ознакою; дотримання рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків; право на захист від домашнього 

насильства). Свобода слова в Україні. Захист прав і свобод громадян 

України на міжнародному рівні (прийняття з об’єднаннями НІПЛ та 

міжнародними організаціями керівних принципів щодо посилення захисту 

прав людини; співробітництво з омбудсменами та установами іноземних 

держав у захисті прав людини в Україні). 



24. Цензура та доноси [Електронний ресурс] // Україна молода. – 

2020. – 16 квіт. – Електрон. дані. Йдеться про опублікування ветераном АТО 

Олександром Грамарчуком (Грім) документа за підписом заступника 

командувача Сил логістики Збройних сил України (ЗСУ)  В. Стецюка, у 

якому командирам військових частин ЗСУ надійшла вимога щодо контролю 

сторінок військовослужбовців у соціальних мережах. Відтак, у ЗСУ 

спалахнув скандал через це розпорядження. На думку Грамарчука, 

розпорядження Міноборони вводить цензуру в ЗСУ. Текст: 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/188/145441/ 

25. Шубец В. У "кіборга" дістали кулю з аорти серця...  

[Електронний ресурс] / Віктор Шубец // Голос України. – 2020. – 23 квіт.     

(№ 70). – Електрон. дані.  Йдеться про бойовий шлях бійця 80-ої окремої 

аеромобільної бригади старшого сержанта Федора Мисюри, який є 

кавалером ордена "За мужність" III ступеня та має відзнаку Президента 

України за участь в АТО, нагрудні знаки "За оборону Донецького аеропорту", 

"За жертовність і любов до України", нагороди за бойове поранення та 

численні волонтерські відзнаки за службу. Після одужання від тяжкого 

поранення в 2015 році Федір Мисюра обійняв посаду начальника Управління 

інфраструктури та промисловості Рівненської обласної державної 

адміністрації, а у вільний від роботи час продовжує займатися парашутним 

спортом.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/330266 
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