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1. Арестован подозреваемый в убийстве Амины Окуевой // Факты 

и коммент. — 2020. — 15 – 22 янв. (№ 2). — С. 31. Проінформовано, що           

13 січня 2020 року правоохоронці повідомили про затримку особи, що 

підозрюється у вбивстві учасниці Євромайдана, добровольця АТО Аміни 

Окуєвої. Наголошено, що замовника злочину поки не виявлено. Наведено 

коментарі начальника Національної поліції Київської області Андрія Нєбитова, 

а також чоловіка А. Окуєвої, ветерана-добровольця АТО Адама Осмаєва. 

Зазначено, що одна зі столичних вулиць названа на честь Аміни Окуєвої. 

2. ”Арт-терапія”: унікальний досвід реінтеграції окупованої зони / 

Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України // Голос України. — 2020. — 15 січ. 

(№ 7). — [Електронні дані]. Йдеться про розгорнуту в кулуарах Верховної Ради 

України (ВР України) тематичну експозицію з реінтеграції, на якій 

представлено 25 різнопланових робіт (картин) ветеранів АТО/ООС, які 

проходять реабілітацію в комунальному закладі ”Рівненський обласний 

госпіталь ветеранів війни”. Зазначено, що проект реалізований за ініціативи 

Благодійної організації ”Благодійний фонд ”Стабілізейшен Суппорт Сервісез” 

та за підтримки Комітету ВР України з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів. Текст: http://www.golos.com.ua/article/326262 

3. Безпальська О. Учасник бойових дій: як отримати статус / 

Олена Безпальська // Голос України. — 2020. — 5 лют. (№ 22). — [Електронні 

дані]. Подано рекомендації для учасників бойових дій щодо отримання 

відповідного статусу. Окреслено коло осіб, які мають право на отримання 

статусу, та надано інформацію про органи, які можуть надавати статус чи 

позбавляти його. Текст: http://www.golos.com.ua/article/327211  

4. Бова А. Затримали підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої / 

Анна Бова // Газета по-українськи. — 2020. — 16 січ. (№ 3). — С. 1, 6. Йдеться 

про те, що 12 січня в Києві затримали підозрюваного у вбивстві 34-річної 
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Аміни Окуєвої, яка була добровольцем батальйону ”Київ-2”. Зазначено, що на 

ймовірних кілерів вийшли завдяки двом іншим убивствам — директора 

представництва німецької компанії ”Капарол” в Україні Павла Зможного  

2016 року та начальника управління реклами й оренди Київського 

метрополітену Павла Миленького. Зауважено, що, на думку слідчих, вбивство 

замовне, оскільки підозрюваний із жертвами знайомий не був, а щодо 

замовника є версії, але їх не розголошують. За словами військового експерта 

Олексія Арестовича, вину підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої, ймовірно, 

доведуть, бо це не єдиний злочин, в якому їх підозрюють, але чи понесуть вони 

покарання, чи їх також обміняють (підозрюваного у першому замаху на Аміну 

Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва — Артура Денісултанова-Курмакаєва    

29 грудня торік обміняли на українських полонених) — питання відкрите. 

Текст: https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_zatrimali-pidozryuvanogo-u-

vbivstvi-amini-okuyevoyi/947149 

5. Бова А. Підозрюваних у справі Шеремета лишили під вартою / 

Анна Бова // Газета по-українськи. — 2020. — 10 січ. (№ 2). —   С. 1, 9. 

Йдеться про те, що 8 січня в Київському апеляційному суді розглядали справу 

про запобіжний захід військовій медсестрі Яні Дугарь. Її разом із музикантом і 

добровольцем Андрієм Антоненком, дитячим кардіохірургом і волонтеркою 

Юлією Кузьменко та подружжям добровольців, ветеранів російсько-

української війни Інною та Владиславом Грищенками підозрюють в організації 

та вбивстві журналіста, виконавчого директора інтернет-видання 

”Українська правда” Павла Шеремета. Зазначено, що 3 січня поліція провела 

слідчий експеримент у центрі Києва на вул. Івана Франка за участю 

підозрюваної Юлії Кузьменко. Вона повинна була пройти тим шляхом, яким 

пройшли імовірні організатори вибуху автомобіля Шеремета. Разом з нею мав 

бути підозрюваний Андрій Антоненко, але він відмовився, повідомили в поліції. 

Текст: https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_pidozryuvanih-u-spravi-

seremeta-lishili-pid-vartoyu/946306 

6. Бура Д. Цей хлопець виявився сильнішим за кулю снайпера, за 

саму війну / Дар’я Бура // Цікава газ. на вихідні рівнянам. — 2020. — 16 січ.  
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(№ 3). — С. 1, 5. Йдеться про військовослужбовця – учасника операції 

Об’єднаних сил України Дмитра Трібоя, який у листопаді 2017 отримав 

кульове поранення (пошкоджено ліву півкулю головного мозку). Зазначено, що 

попри невтішні прогнози лікарів він вижив, пройшов складну реабілітацію та 

не втратив жагу до життя.  

7. Василенко-Слободенюк Ю. Виїзне засідання двох комісій 

обласні депутати провели у Рівненському госпіталі ветеранів війни / Юлія 

Василенко-Слободенюк // Голос України. — 2020. — 25 січ. (№ 15). — С. 4. 

Йдеться про проведення у комунальному закладі ”Рівненський обласний 

госпіталь для ветеранів війни” у селищі Клевань виїзного засідання двох 

постійних комісій Рівненської обласної ради – з питань соціальної політики і 

соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей та з питань охорони 

здоров’я, материнства та дитинства. Зазначено, що на базі госпіталю 

функціонує Республіканський центр лікування та реабілітації наслідків 

нейротравми, на лікуванні у якому перебувають     45 бійців із різних куточків 

України. Крім того, завдяки підписаному між госпіталем та департаментом 

військової служби охорони здоров’я міністерства національної оборони Польщі 

договором, українські лікарі матимуть змогу переймати досвід польських колег 

із надання якісних та ефективних послуг у сфері психічного здоров’я. 

Депутати облради ознайомились із роботою медичного закладу та висловили 

думку, що обсяг фінансування на медикаменти та харчування для пацієнтів 

госпіталю доцільно було б збільшити щонайменше вдвічі. Наголошено, що в  

установі послуги отримують тисячі ветеранів та військових не лише з 

Рівненщини,  впродовж 2019 р. тут пролікувалися та пройшли реабілітацію 

4300 осіб. Текст: http://www.golos.com.ua/article/326760 

8. Ветеран АТО в Берліні отримала медаль за захист прав людини 

// Нація і держава. — 2019. — № 12 (груд.). — С. 3. Подано інформацію, що 

ветерана антитерористичної операції (АТО) Ольгу Бенду (Тарасевич), яка 

втратила на війні кінцівку, нагородили медаллю імені доктора Райнера 

Гільдебрандта. Відтак, Ольга Бенда стала першою українкою, яка отримала 

цю почесну нагороду за захист прав людини. Вручення відзнаки відбулося в 
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Музеї Берлінського муру на знаменитому Checkpoint Charlie. Зазначено, що 

медаль Ользі вручив депутат Бундестагу, член українсько-німецької групи 

дружби, лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Берліну Кай Вегнер. 

Текст: http://cun.org.ua/nid/679--23--12--2019--12.pdf 

9. Воронцов П. Учитель, юрист і філософ Юрій Константінов дбає 

про мешканців Кримського / Павло Воронцов // Голос України. — 2020. —   

15 січ. (№ 7). — [Електронні дані]. Йдеться про керівника військово-цивільної 

адміністрації (ВЦА) села Кримське Луганської області Юрія Константінова, 

який має має три вищі освіти та три спеціальності: вчитель, юрист і 

філософ. Зазначено, що під час служби в зоні проведення АТО на Луганщині 

Юрій Константінов побував в усіх ”гарячих точках” регіону, а після 

демобілізації обійняв посаду голови ВЦА. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326242 

10. Герасименко Н. ”После возвращения из плена решил воплотить 

давнюю мечту о доченьке. И у нас с Наташей родился четвертый ребенок. 

Сынок!” / Николай Герасименко ; беседу вела Вера Жичко // Факты и коммент. 

— 2020. — 6 – 12 февр. (№ 5). — С. 8-9. Наведено матеріали бесіди з водієм 

фронтової ”швидкої” 43-річним Миколою Герасименком, який ”вискочив” з 

Іловайського котла, а із Дебальцевського – не зміг. П’ять років тому, у лютому 

2015 року, він потрапив у полон до бойовиків ”ДНР”, де провів майже три 

роки. Після повернення у рідний регіон побратими вручили йому хрест 

”Дебальцево – Іловайськ” – за мужність у полоні. А у 2019-му, напередодні Дня 

незалежності, Микола Герасименко став одним із 50 українських воїнів, що 

отримали нагороду народної поваги – ”Сталевий хрест непереможних”. 

11. Горбунова О. Не допустити закриття військових шпиталів / 

Олена Горбунова // Голос України. — 2020. — 7 лют. (№ 24). — [Електронні 

дані]. Йдеться про засідання Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань 

правового статусу ветеранів під головування голови ТСК Яни Зінкевич, на 

якому ухвалено рішення ініціювати проведення круглого столу щодо 

недопущення зупинки роботи шпиталів для ветеранів у зв’язку з проведенням 

другої черги медичної реформи, яка передбачає переведення цих установ на 
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часткове самозабезпечення. Народний депутат Ірина Фріз запропонувала 

Міністерству у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб спільно з Міністерством охорони здоров’я 

презентувати концепцію розвитку системи медичних послуг, які 

надаватимуться безпосередньо ветеранам. Крім того, на засіданні ТСК 

затверджено склад робочої групи з опрацювання механізму виконання рішення 

Конституційного Суду (КС) №12-р/2018 від 18 грудня 2018 року щодо 

відновлення пільг ветеранам війни за участі представників центральних 

органів виконавчої влади, Уповноваженого ВР України з питань прав людини, 

громадських та профільних організацій. Учасники засідання обговорили та 

затвердили план роботи ТСК на 3-тю сесію 9-го скликання. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/327377   

12. Горская Д. ”Наша долгожданная доченька только научилась 

выговаривать ”папа”, а папы не стало …” / Дария Горская // Факты и 

коммент. — 2020. — 30 янв. – 5 февр. (№ 4). — С. 7. Повідомлено, що 5 січня 

2020 року під Маріуполем на Донеччині загинув 24-річний боєць 109-ої бригади 

24-річний Руслан Насальський, багатодітний батько і ветеран, який шість 

років воював на передовій. Про труднощі й радощі життя героя та про 

загадкові обставини його смерті розвовіли рідні Руслана Насальського 

13. Ґуґушвілі Т. До останнього боровся за Донецький аеропорт         

/ Тамта Ґуґушвілі // День. — 2020. — 5 лют. (№ 20). — С. 11. Подано 

інформацію, що у Тернополі Віталія Зварича – військовослужбовця – захисника 

Донецького аеропорту, за підсумками щорічного обласного конкурсу визнали 

”Людиною року – 2019”.                                           Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/do-ostannogo-borovsya-za-doneckyy-

aeroport 

14. Дикий Є. Кремль продовжує злочини Радянського Союзу / 

Євген Дикий // Газета по-українськи. — 2020. — 16 січ. (№ 3). — С. 12.             

У статті ветерана АТО Євгена Дикого йдеться про те, що 13 січня святкує 

День захисників свободи Литовська Республіка, яка здобула незалежність 

практично одночасно з Україною, однак Литва давно повноправний член 
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Євросоюзу та НАТО, валовий внутрішній продукт на душу населення більший 

за український ушестеро, а за рейтингом легкості ведення бізнесу — Литва у 

першій двадцятці країн. Зазначено, що проти Литви задіяли такі самі 

механізми ”гібридної війни”, що й проти України, мовчать поки що лише 

гармати.         Текст: https://gazeta.ua/articles/comments-newspaper/_kreml-

prodovzhuye-zlochini-radyanskogo-soyuzu/947170 

15. Електронна система виявляє чуйність // Уряд. кур’єр. — 2020. — 

25 січ. (№ 15). — С. 4. Йдеться про результати опитування щодо соціально-

демографічних і соціально-економічних характеристик ветеранів та їхніх 

сімей, проведеного Міжнародною організацією з міграції (МОМ) в межах 

проекту з реінтеграції ветеранів, що впроваджує МОМ за підтримки 

Європейського Союзу. Як зазначила міністр у справах ветеранів, тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, 

незадовлення ветеранів отриманням послуг і наданням сервісів державою 

”підтверджує необхідність вилучення суб’єктивного людського чинника в 

комунікації між державою і ветераном, а саме: запровадження онлайн-

системи надання сервісів і послуг ”Е-ветеран”. Як повідомила урядовець, 

наразі міністерство працює над розширенням класифікатора професій для 

перекваліфікації ветеранів, що дасть змогу отримати ”більше можливостей 

для перекваліфікації наших ветеранів для подальшої їх реалізації в трудовій 

діяльності”. Також Оксана Коляда повідомила, що в березні 2020 року в Києві 

проходитиме ветеранський бізнес-форум із залученням самих ветеранів та 

потенційних інвесторів, у межах якого відбудеться ярмарок вакансій для 

ветеранів. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/elektronna-sistema-viyavlyaye-

chujnist/ 

16. Жданов О. Генеральний штаб змінив класифікацію поранень      

/ Олег Жданов ; спілкувалася Софія Староконь // Газета по-українськи. — 2020. 

— 10 січ. (№ 2). — С. 18. Наведено інтерв’ю з військовим експертом Олегом 

Ждановим про класифікацію поранень. Зауважено, що тепер бойовими 

пораненнями вважають лише кульові та осколкові, а контузії належать до 

бойових травм, але їх не вказують у зведеннях штабу операції Об’єднаних сил. 

https://gazeta.ua/articles/comments-newspaper/_kreml-prodovzhuye-zlochini-radyanskogo-soyuzu/947170
https://gazeta.ua/articles/comments-newspaper/_kreml-prodovzhuye-zlochini-radyanskogo-soyuzu/947170
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/elektronna-sistema-viyavlyaye-chujnist/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/elektronna-sistema-viyavlyaye-chujnist/


Наголошено, що важливим є питання термінології: українські військові 

розуміють, що проти них воюють підрозділи регулярної російської армії, на 

Донбасі їх маскують як армійський корпус ”народної міліції”, а українське 

керівництво каже, що то — бойовики: хто вони такі — немає офіційного 

формулювання/ Текст: https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_prezident-

stoyit-spinoyu-do-vijskovih/946328 

17. Жмурко С. Батько і син на передовій / Сергій Жмурко // 

Актуально для подолян (Хмельницький). — 2019. — 14 листоп. (№ 46). —        

С. 14. Йдеться про військовослужбовців батька і сина Анатолія та Андрія 

Грохольських, які разом служать в зоні бойових дій на Луганщині. 

18. Жмурко С. Соціальна реабілітація учасників бойових дій – за 

стандартами НАТО в Україні / Сергій Жмурко // Поділ. вісті 

(Хмельницький). — 2019. — 12 груд. (№ 50). — С. 2. Подано інформацію, що у 

Хмельницькому національному університеті відбувся круглий стіл на тему 

”Соціальна робота з військовослужбовцями та їх сім’ями”. У роботі круглого 

столу взяли участь офіцери Канадської навчально-тренувальної місії OpUnifier, 

представники оперативного командування ”Захід”, Рівненського обласного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 

Хмельницького обласного військового комісаріату, Харківського національного 

університету Повітряних сил Збройних сил України ім. Івана Кожедуба та 

військових частин, які дислокуються в обласному центрі. До участі долучились 

представники місцевих органів влади і соціальних служб міста. Серед 

учасників заходу – військовослужбовці, які безпосередньо брали участь в 

АТО/ООС. Метою круглого столу був обмін досвідом, пропагування та 

впровадження у практику соціальної діяльності та соціальних послуг 

передового зарубіжного досвіду щодо роботи з військовослужбовцями та 

їхніми сім’ями, а також наближення такої діяльності до стандартів НАТО в 

Україні. Текст: http://www.pvisti.info/10-podylsky-visti/news/5561-sotsialna-

reabilitatsiia-uchasnykiv-boiovykh-dii-za-standartamy-nato-v-ukraini 

19. Зарецька Н. Інтегрована модель реінтеграції та 

постізоляційного супроводу в публічному управлінні відновленням осіб, 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_prezident-stoyit-spinoyu-do-vijskovih/946328
https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_prezident-stoyit-spinoyu-do-vijskovih/946328
http://www.pvisti.info/10-podylsky-visti/news/5561-sotsialna-reabilitatsiia-uchasnykiv-boiovykh-dii-za-standartamy-nato-v-ukraini
http://www.pvisti.info/10-podylsky-visti/news/5561-sotsialna-reabilitatsiia-uchasnykiv-boiovykh-dii-za-standartamy-nato-v-ukraini


звільнених з ізоляції / Н. Зарецька // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України . – Київ, 2019. – Вип. 2. – С. 44-55. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16120-2(2019) Обгрунтовано доцільність та необхідність 

імплементації інтегрованої моделі реінтеграції та постізоляційного 

супроводу, розробленої українськими фахівцями згідно з відповідними 

стандартизованими угодами Північноатлантичного альянсу (далі - НАТО), та 

реінтеграційної методології з урахуванням специфіки гібридного конфлікту, в 

практику публічного управління процесами відновлення громадян України, 

звільнених з вимушеної або примусової ізоляції, з визначенням низки основних 

механізмів публічного управління, їх місця, сутності, особливостей та 

взаємозв’язку. 

20. Зеленюк В. ”Включаю” молитву і беру нерви в кулак …”             

/ Віктор Зеленюк // Вінниччина. — 2020. — 15 січ. (№ 3). — С. 1-2. Йдеться 

про сапера Артура Теперчука, який з квітня 2015 року знешкодив сотні 

вибухонебезпечних предметів. Зокрема, Артур Теперчук був включений до групи 

саперів, які підірвали злітну смугу Донецького аеропорту. Текст: 

http://vinnichina.info/article-2787 

21. Зцілюючи тіло, вони зцілюють свій дух // Уряд. кур’єр. — 2020. 

— 31 січ. (№ 19). — С. 2. Йдеться про підписання Організаційним комітетом 

”Ігор нескорених” і групою компаній SportLife меморандуму про співпрацю, що 

дасть змогу вирішити низку питань підготовки української національної 

збірної до наступних ігор, які пройдуть у Гаазі (Нідерланди) з 9 по 16 травня 

2020 року. Зазначено, що ”Ігри нескорених” на законодавчому рівні зафіксовано 

як спортивно-реабілітаційний захід для українських ветеранів і на їх 

фінансування з державного бюджету передбачене відповідне фінансування. 

Під час церемонії підписання меморандуму голова благодійного фонду 

”Повернись живим” Віталія Дейнега наголосив на важливості сформувати 

позитивний образ ветерана війни, а віце-президент з сервісу групи компаній 

SportLife Маргарита Годун проінформувала про реалізацію ініційованої 

компанією програми ”Мирне життя”, якою передбачено відновлення і 

реабілітацію для бійців після АТО. Учасник національної збірної ”Ігор 

http://vinnichina.info/article-2787


нескорених” Ігор Безкаравайний відзначив, що взаємодія держави і бізнесу 

створила можливість для ветеранів займатися спортом, та закликав 

ветеранську спортивну спільноту залучати якнайбільше людей до занять 

спортом. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zcilyuyuchi-tilo-voni-zcilyuyut-

svij-duh/ 

22. Игры непокоренных: харьковский подполковник будет 

представлять Украину в Гааге / беседовала Анна Почапская // Вечер. 

Харьков. — 2020. — 24 янв. (№ 9). — С. 12 – 13. Подано інтерв’ю з 

підполковником запасу Національної гвардії Сергієм Наумовим. Зазначено, що 

Сергій Наумов – єдиний харків’янин, який увійшов в українську збірну ветеранів 

АТО. Вказано, що у травні 2020 року команда з 20 чоловік поїде на ”Ігри 

нескорених” в Нідерланди. ”Ігри нескорених” – міжнародні спортивні змагання 

для військовослужбовців та ветеранів з обмеженими фізичними 

можливостями, які отримали травми під час виконання службових обов’язків. 

Участь у змаганнях беруть представники країн – членів НАТО, а також 

стратегічні партнери Альянсу. За словами С. Наумова, важливо показати 

хлопцям, які воювали або продовжують воювати, що яким би ти не повернувся 

з війни, головне знати, що всі ми переможці. Текст: 

https://vecherniy.kharkov.ua/news/165306/ 

23. Ковальова І. Б. Проблемні питання психосоціальної реабілітації 

учасників бойових дій та їхніх родин / І. Б. Ковальова, Г. В. Попова // Теорія і 

практика упр. соц. системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 

2019. – № 4. — С. 38-45. Проаналізовано характеристики, що впливають на 

ефективність соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій 

Операції об’єднаних сил ЗСУ (ООС) та їхніх родин. За результатами 

анкетування виявлено чинники, що перешкоджають успішній соціально-

психологічної соціально-психологічній реабілітації комбатантів, виділено 

напрями реабілітації і запропоновано програму соціально-психологічної 

реабілітації постраждалих в зоні бойових дій на базі клінічного санаторію 

«Берегівські мінеральні води». 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zcilyuyuchi-tilo-voni-zcilyuyut-svij-duh/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zcilyuyuchi-tilo-voni-zcilyuyut-svij-duh/
https://vecherniy.kharkov.ua/news/165306/


24. Копанева Е. ”Я схватил гранату и хотел бросить ее в безлюдное 

место, чтобы никто не пострадал. Но успел только растолкать по сторонам 

детей и закрыть собой одну девочку” / Екатерина Копанева // Факты и 

коммент. — 2020. — 15 – 22 янв. (№ 2). — С. 7. Йдеться про героїчний вчинок 

16-річного Саші Гаркуші з села Пашена Балка Дніпропетровської області, який 

врятував п’ятьох дітей на дитячому майданчику, намагаючись відкинути 

знайдену дітьми гранату, яка здетонувала у нього в руці. Саша закрив собою 

дітей, але сам сильно постраждав – отримав безліч поранень і позбувся 

чотирьох пальців на правій руці. Зазначено, що хлопця нагородили волонтери 

громадської організації ”Інваліди і воїни АТО”. А в Дніпропетровській облраді 

Саші вручили іменну нагороду ”За порятунок життя”. Зараз хлопець вже 

відновився після поранень і навіть повернувся до навчання в Криворізькому 

військовому ліцеї. Незважаючи на травму, Саша має намір домогтися своєї 

мети – стати розвідником, як його батько – ветеран АТО. Наведено 

коментарі батька й сина про те, що сталося. Текст: https://fakty.ua/331027-

uvidev-kak-deti-podozhgli-granatu-rastolkal-ih-i-edva-uspel-zakryt-soboj-devochku 

25. Кушнір Б. Вони лікували воїнів у всіх гарячих точках / Богдан 

Кушнір // Голос України. — 2020. — 28 січ. (№ 16). — С. 7. Йдеться про 

зустріч працівників Військово-медичного клінічного центру Західного регіону з 

меценатами у Львівському будинку офіцерів. Як повідомив начальник центру, 

полковник Іван Гайда, у зоні відповідальності центру перебувають військові 

медичні заклади семи областей, а на Донбасі постійно працює 66-ий мобільний 

госпіталь, який надає допомогу пораненим бійцям та місцевим жителям. Іван 

Гайда подякував меценатам та спонсорам і небайдужим громадянам за 

допомогу військовим медикам, зокрема, відзначив присутнього народного 

депутата України Ярослава Рущишина з фракції ”Голос”, завдяки якому та 

фонду Святослава Вакарчука госпіталь отримав вкрай необхідне медичне 

обладнання. Також у госпіталі створено благодійний фонд ”Фундація 

підтримки медицини для військових”, головне завдання якого – сприяння 

військовослужбовцям, які дістали поранення під час боїв на Сході України, а 

також надання допомоги медичним спеціалістам у професійному зростанні, 

https://fakty.ua/331027-uvidev-kak-deti-podozhgli-granatu-rastolkal-ih-i-edva-uspel-zakryt-soboj-devochku
https://fakty.ua/331027-uvidev-kak-deti-podozhgli-granatu-rastolkal-ih-i-edva-uspel-zakryt-soboj-devochku


щоб вони могли брати участь у профільних міжнародних симпозіумах. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326851 

26. Лоюк І. Розділити міністерства, або Вперед у минуле / Ірина 

Лоюк // Дзеркало тижня. — 2020. — 1 – 7 лют. (№ 1280). — [Електронні дані]. 

Йдеться про те, що оприлюднені ”плівки Гончарука” стали нагодою до 

розмови Президента з Прем’єр-міністром і ніби ненароком Президент згадав 

про ”необхідність розглянути можливість” розділення об’єднаних доти 

міністерств, у тому числі Міністерства у справах ветеранів, тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Зазначено, що 

об’єднання було викликом для команди міністерства: до вирішення проблем 

ветеранів додалися проблеми, яких не змогли вирішити в межах окремого 

міністерства раніше. Це дуже великий пласт роботи, що потребував 

злагоджених зусиль багатьох органів влади і за обсягом не міг вміститися в 

одному міністерстві, поряд із ветеранськими проблемами. Беручи до уваги 

штатну неукомплектованість, ефективна робота на всіх напрямах 

розцінювалася як щось фантастичне. Текст: https://dt.ua/internal/rozdiliti-

ministerstva-abo-vpered-u-minule-337626_.html 

27. Лук’яненко О. Учасникам бойових дій – реабілітація і соціальна 

підтримка, переселенцям – ключі від квартир / Оксана Лук’яненко // Голос 

України. — 2020. — 23 січ. (№ 13). — С. 3. Йдеться про робочу поїздку 

міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України Оксани Коляди до Житомирської 

області. Урядовець вшанувала пам’ять полеглих учасників АТО/ООС, 

похованих на Смолянському військовому кладовищі в Житомирі, та зустрілася 

з керівництвом області, учасниками АТО/ООС і ветеранами військових 

конфліктів. Учасники зустрічі обговорили питання медичного забезпечення, 

соціальної та психологічної підтримки учасників бойових дій, зокрема, Оксана 

Коляда відзначила, що Житомир і Житомирська область є ”яскравим 

прикладом” підтримки внутрішньо переміщених осіб. Міністр вручила п’яти 

родинам переселенців ключі та ордери на квартири, що перебувають у 

комунальній власності Житомирської міської ради і включені до фонду 

http://www.golos.com.ua/article/326851
https://dt.ua/internal/rozdiliti-ministerstva-abo-vpered-u-minule-337626_.html
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тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб. Міський голова 

Житомира Сергій Сухомлин подякував народним депутатам Ігорю 

Герасименку та Сергію Кузьміних за підтримку програми допомоги 

переселенцям, та запевнив, що хоч ці квартири і вважаються тимчасовим 

житлом, але родини ”можуть там жити стільки, скільки будуть цього 

потребувати, і почуватися, як у власних оселях”.                              Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326701 

28. Малімон Н. Доки міністри засідають / Наталія Малімон // День. 

— 2020. — 6 лют. (№ 21). — С. 10. Подано інформацію, що на Волині проблему 

забезпечення житлом ветеранів неоголошеної війни на Сході України та 

вимушених переселенців вирішують завдяки програмі ”Власний дім” шляхом  

надання позик. Джерелами фінансування позик є державний, обласний та 

місцеві бюджети. Позики надаються на підставі клопотання органів місцевого 

самоврядування, за умови укладення договорів співпраці з Фондом і 

забезпечення співфінансування. Першочергове надання позик на придбання, 

будівництво, ремонт житла та інженерних мереж надається учасникам 

бойових дій та внутрішньо переміщеним особам. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/doky-ministry-zasidayut 

29. Мельник В. ”Хто ж, як не ти?” / Вікторія Мельник // Вінниччина. 

— 2019. — 13 груд. (№ 96). — С. 5. Йдеться про медичну сестру Марину 

Колеснік, яка з початку війни на Сході України пішла на військову службу. 

Зазначено, що Марина Колеснік нагороджена двома пам’ятними медалями та 

нагрудним знаком пошани.  

30. Миколюк О. 50 % ветеранів знають, що таке дискримінація / 

Оксана Миколюк // День. — 2020. — 31 січ. - 1 лют.      (№ 17/18). — С. 17. 

Подано інформацію, що сьогодні в Україні налічується понад 450 тисяч 

ветеранів. Зазначено, що дослідницька агенція Іnfo Sapiens за підтримки 

Міжнародної організації міграції (МОМ) дослідила їхні потреби, а також що 

заважає і що дозволяє їм реінтегруватися в суспільство після участі в 

російсько-українській війні. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/50-

veteraniv-znayut-shcho-take-dyskryminaciya   
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31. Миргородська Т. ”Мама Таня”: з палаючого Майдану на 

палаючий схід / Тетяна Миргородська // Голос України. — 2020. — 4 лют.    

(№ 21). — [Електронні дані]. Подано розповідь учасниці Революції Гідності, 

медика 24-ої бригади Тетяни Борисенко про перебування в полоні у 

проросійських бойовиків в Луганську. Зазначено, що Тетяна Борисенко за 

мужність і героїзм нагороджена орденом ”За мужність”, їй присвоєно звання 

”Народний Герой України”.                                Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/327131 

32. На засіданні виконкому погоджено міську програму 

забезпечення житлом ветеранів війни в Афганістані // Ужгород. — 2020. — 

11 січ. (№ 1 / 2). — С. 5. Висвітлено матеріали першого у 2020 році засідання 

виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Акцентовано увагу на 

обговоренні міської програми забезпечення житлом ветеранів війни в 

Афганістані та членів їхніх сімей на 2020 – 2024 роки. Після узгодження 

документ планується передати на розгляд сесії міської ради.  

33. Набухотний С. Майже двадцять років в армії / Сергій 

Набухотний ; бесіду вела Світлана Ляшко // Голос України. — 2020. —    31 січ. 

(№ 19). — [Електронні дані]. Подано матеріали бесіди зі старшим 

прапорщиком 732-ої центральної артилерійської бази озброєння Сергієм 

Набухотним, який з початку бойових дій на Донбасі в 2014 року пройшов три 

ротації і продовжує військову службу, підписавши контракт.    Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/327008 

34. ”Найважче було ховати своїх друзів” – розвідник з 16 

батальйону про бої за Авдіївську промзону // Поділ. вісті (Хмельницький). — 

2020. — 9 січ. (№ 2). — С. 3. Наведено спогади молодшого сержанта Руслана 

Цішковського, який потрапив до армії з четвертою хвилею мобілізації. Він 

згадує, що ”спочатку сподівався на повістку, а згодом, коли зі Сходу почали 

привозити полеглих земляків, сам пішов до військкомату”. Руслан розповів про 

найважчі випробування, які спіткали його та товаришів по розвідувальному 

взводу – бої в районі Авдіївки. Наголошено, що те, що зробив у своєму житті 

цей мужній чоловік, ставши на захист своєї держави, заслуговує на велику 

http://www.golos.com.ua/article/327131
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повагу, адже це вчинок справжнього та щирого чоловіка, далекого від армії в 

мирному житті, але сильного духом на війні.  Текст: 

https://armyinform.com.ua/2019/12/najvazhche-bulo-hovaty-svoyih-druziv-

rozvidnyk-iz-16-go-bataljonu-pro-boyi-za-avdiyivsku-promzonu/ 

35. Овчарук В. Продовжуємо системні реформи краю / Віктор 

Овчарук ; бесіду вела Надія Миколайчук // Голос України. — 2020. —      21 січ. 

(№ 11). — С. 10. Подано матеріали бесіди з головою Тернопільської облради 

Віктором Овчаруком про проблеми реформування місцевого самоврядування в 

регіоні та формування й виконання обласного бюджету. Посадовець також 

розповів про допомогу, яку місцева влада надає учасникам АТО, ООС і членам 

їхніх сімей: забезпечуються належні умови лікування та оздоровлення 

українських захисників у медичних комунальних закладах; створено обласний 

медичний центр для лікування і реабілітації учасників АТО; реалізується 

програма, якою передбачено надання дітям із сімей учасників АТО, які 

навчаються на платній формі у навчальних закладах спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, компенсації 

вартості навчання; триває благодійна допомога армії. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326498 

36. Пархомчук Т. Пліч-о-пліч після війни / Тетяна Пархомчук // 

Україна молода. — 2020. — 29 січ. (№ 10). — С. 4 [Електронні дані]. Йдеться 

про те, що Громадська спілка Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій 

на Сході України «Українці-Разом!» у 2016 році починалась як об’єднання суто 

учасників АТО та волонтерів, а також різних організацій. Активно 

розвиваючись, у нинішньому, 2020-му році спілка не лише потужно виросла до 

загальноукраїнського рівня і наразі налічує понад 250 000 осіб, а й залучає 

тепер до своїх лав усіх без винятку бажаючих співвітчизників, водночас 

привертаючи до діяльності усе більше партнерів — представників соціально 

відповідального бізнесу. Спілка «Українці-Разом!» створила чи не 

найпотужнішу в Україні мережу підтримки бійців, котрі воювали на Сході, 

сімей загиблих та волонтерів. Як варіант матеріальної допомоги фронтовики 

запровадили програму «Соціальна картка учасника АТО». I якщо раніше її 

https://armyinform.com.ua/2019/12/najvazhche-bulo-hovaty-svoyih-druziv-rozvidnyk-iz-16-go-bataljonu-pro-boyi-za-avdiyivsku-promzonu/
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могли отримати винятково бійці, сім’ї загиблих на фронті та волонтери, то 

тепер — кожен бажаючий українець. Уся необхідна інформація для 

оформлення картки є на сайті організації «Українці-Разом!», де можна 

заповнити анкету, або можна підійти до регіонального представника, які є в 

кожній області. Також у соціальній мережі «Телеграм» вже створено 

відповідну групу з метою полегшення реєстрації.                          Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3559/180/142738/ 

37. Пілюк І. ”Один приз – дружина – війна мені вже дала, час їхати 

за наступним” / Інна Пілюк // Цікава газ. на вихідні рівнянам. — 2019. —       

24 груд. (№ 52). — С. 6. Подано інформацію, що учасник операції Об’єднаних 

сил (ООС) Іван Лепеха з Рівного братиме участь в Іграх нескорених – 

змаганнях для травмованих на війні ветеранів та військовослужбовців, які 

пройдуть у травні 2020 року в Нідерландах.  

38. Посилення соцзахисту військових // Юрид. вісн. України. — 2019. 

— 20 – 31 груд. (№ 51/52). — С. 23. Подано інформацію, що Верховна Рада 

України схвалила в другому читанні законопроект № 1198 ”Про внесення зміни 

до статті 13 закону ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб з 

інвалідністю внаслідок війни. Зазначено, що військовослужбовцям, які 

отримали інвалідність під час бойових дій, надається право на безкоштовну 

медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Міністерства оборони, Служби 

безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації, Міністерства внутрішніх справ, інших 

центральних органів виконавчої влади, які, відповідно до Закону, здійснюють 

керівництво військовими формуваннями. 

39. Сидоренко Т. ”У тех, кто видел настоящую войну, очень 

обостренное чувство справедливости” / Татьяна Сидоренко ; беседу вела 

Анна Волкова // Факты и коммент. — 2020. — 15 – 22 янв. (№ 2). — С. 8. 

Подано матеріали інтерв’ю із 51-річною Тетяною Сидоренко з Полтавщини, 

бойовою санітаркою, яка третій рік поспіль підтримує українських бійців у 

зоні АТО. Вона розповіла про службу, можливості та навички жінки на війні, а 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3559/180/142738/


також про свого чоловіка, який у 2014-му пішов санітаром на фронт, рятував 

воїнів під Іловайськом, збирав тіла загиблих і додому повернувся іншою 

людиною. Тому окрему увагу в розповіді  Т. Сидоренко зосередила на проблемі, з 

якої зіткнулася її сім’я – реабілітації та адаптації ветеранів війни до мирного 

життя. 

40. Староконь С. Звільненим із полону потрібне житло / Софія 

Староконь // Газета по-українськи. — 2020. — 10 січ. (№ 2). — С. 18. Йдеться 

про те, що більшості звільнених 29 грудня з полону російських окупантів 

бранців немає куди податися після виписки з лікарні ”Феофанія”. Зауважено, 

що їхнє житло на окупованих територіях, а в’їзд їм туди заборонений. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_zvilnenim-iz-polonu-potribne-

zhitlo/946327 

41. Туровець Р. Роз’яснення щодо обліку санітарних втрат / Роман 

Туровець // Голос України. — 2020. — 29 січ. (№ 17). — С. 9. Подано 

роз’яснення до Методичного посібника щодо класифікації та обліку втрат 

особового складу Збройних Сил України (ЗСУ), затвердженого начальником 

Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України 24 жовтня 

2019 року. Зазначено, що стандарт ВСТ 01. 305. 003-2019 (01) ”Медичне 

забезпечення. Класифікація бойових уражень, небойових травм та захворювань 

у Збройних Силах України” розроблено з метою запровадження у медичній 

службі ЗСУ класифікації та номенклатури бойових уражень і небойових травм 

за етіопатогенетичним (причиною та перебігом) та анатомічним 

принципами. Стандарт дає можливість здійснювати кодування бойових 

уражень та небойових травм під час розробки документів медичного обліку та 

звітності в інформаційних системах.                        Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326881 

42. Учасники АТО й ООС зможуть придбати житло на пільгових 

умовах // Думка. com (Кременчук). — 2019. — № 12 (груд.). — С. 10. Подано 

інформацію, що в Кременчуці триває робота з виконання міської Програми 

забезпечення житлом учасників антитерористичної операції (АТО), операції 

Об’єднаних сил (ООС) і членів їх сімей. На сьогоднішній день, учасники АТО, 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_zvilnenim-iz-polonu-potribne-zhitlo/946327
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ООС та їх родини можуть придбати житло на пільгових засадах у 

багатоповерхівках Кременчука, внесених до переліку об’єктів житлового 

будівництва, на придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти 

бюджетної підтримки. 

43. Харченко О. Мовою творчості / Ольга Харченко // День. — 2020. 

— 28 січ. (№ 14). — С. 12. Подано інформацію, що у Києві за ініціативи 

благодійної громадської організації, зокрема Артрехаб, Центр реабілітації та 

реадаптації ”Ярміз” для ветеранів АТО/ООС та родин загиблих учасників 

бойових дій розписували рок-бандани на підтримку затриманих ветеранів та 

волонтерів. 

44. Хочуть спростити процедуру отримання пенсії громадянами з 

окупованих територій / Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України // Голос 

України. — 2020. — 14 січ. (№ 6). — [Електронні дані]. Надано інформацію про 

робочу зустріч голови Комітету Верховної Ради України (ВР України) з 

питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової із 

представниками Посольства Федеративної Республіки Німеччина (ФРН), під 

час якої сторони обговорили проблемні питання захисту прав та інтересів 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та мешканців тимчасово окупованих 

територій. Галина Третьякова повідомила, що члени профільного комітету 

розробили та внесли на розгляд парламенту законопроект про внесення змін до 

деяких законів України щодо реалізації права на пенсію, яким пропонується 

зменшити кількість перетинів лінії зіткнення та спростити процедуру 

отримання пенсійних виплат громадянами з окупованих територій. Зокрема, 

законопроектом передбачено доповнити першу статтю закону про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування визначенням термінів 

”внутрішньо переміщена особа” та ”тимчасово окуповані території”. 

Учасники робочої зустрічі домовилися й надалі спільно вивчати проблеми 

інтеграції тимчасово окупованих територій та соціального захисту їх 

жителів. Текст: http://www.golos.com.ua/article/326217 

45. Чебан О. Вдала ідея може змінити життя / Олег Чебан // Уряд. 

кур’єр. — 2020. — 7 лют. (№ 24). — С. 4. Йдеться про презентацію своїх бізнес 

http://www.golos.com.ua/article/326217


планів ветеранами АТО/ООС у вінницькому хабі ”Місто змістів”. Зазначено, 

що 25 учасників бойових дій мали змогу пройти курс навчання у викладачів 

Київської школи економіки, які протягом двох з половиною місяців ознайомили 

слухачів з основами бізнес-планування, маркетингу, фінансів, продажу та 

управління командою. Зазначено, що програма здійснена за підтримки Zagoriy 

Foundation спільно з Вінницькою міською радою. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vdala-ideya-mozhe-zminiti-zhittya/ 

46. Шаманенко О. Результат діяльності влади за попередні роки – 

Україна стала країною з найбіднішим населенням. Чи процвітатиме й 

надалі система реально злочинної влади, спрямованої на пограбування і 

нищення держави і населення? / Олексій Шаманенко // Полтав. думка. — 

2020. — 2 січ. (№ 1). — С. 1. Подано текст звернення голови Полтавської 

обласної організації Всеукраїнської громадської організації ”Товариство 

Українських офіцерів” Олексія Шаманенка до Президента України Володимира 

Зеленського, Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, Прем’єр-міністра 

України Олексія Гончарука. У зверненні, зокрема, відзначено: ”Враховуючи, що 

Президент В. Зеленський оголосив про один термін, і не потребує популізму для 

подальшого переобрання, необхідно запровадити докорінні зміни до 

Конституції, законів для порятунку держави”. Запропоновано конкретні 

кроки, серед яких: внесення змін до Конституції в частині впливу населення на 

владу та конкретної, а не декларативної відповідальності влади перед 

населенням або ухвалити нову Конституцію тощо. Однією з важливих проблем 

названо ”створену Яценюком, Порошенком і Ко руйнівну для суспільства, 

корумповану систему оплати праці в Україні” 

47. Шевчук В. ”Янголи милосердя” організували виставку / Віталій 

Шевчук // Голос України. — 2020. — 25 січ. (№ 15). — С. 5. Йдеться про 

розгорнуту у Палаці незалежності в столиці Португалії Ліссабоні виставку 

”Стежками війни”, на якій представлені майже двісті робіт, авторами яких є 

захисники України у війні з російським агресором на Донбасі. Зазначено, що 

організатори виставки – благодійна асоціація ”Янголи милосердя”, створена 

українською громадою у Португалії за підтримки Міністерства у справах 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vdala-ideya-mozhe-zminiti-zhittya/


ветеранів України, а доставила роботи до Ліссабона співорганізатор акції 

волонтер з Рівного Вікторія Шинкаренко.                            Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326811 
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