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ЦЕНТР ПУБЛІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

ЧИ ГОТОВА УКРАЇНСЬКА ПРАВООХОРОННА СИСТЕМА
ДО РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ РФ
АВТОРКА: Ольга Івлєва
24 лютого російська федерація розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну. За п'ять місяців бойових дій окупанти вбили тисячі
цивільних громадян, ґвалтували, грабували, викрадали та катували. Використовували невибіркову зброю у населених пунктах, зокрема
некеровані авіабомби, запалювальні та касетні боєприпаси. Усі ці факти є воєнними злочинами у розумінні українського законодавства
та міжнародного гуманітарного права. І якщо іноземні суди та правоохоронці вже мають відповідну практику, то для українського
судочинства у масштабних обсягах вона тільки починається. Чи готова українська судова система до таких справ та як їх розслідуватимуть
правоохоронці - у матеріалі Центру публічних розслідувань.

Станом на початок липня
українські правоохоронці
розпочали близько 20 тисяч проваджень за ст. 438
Кримінального
кодексу,
а саме порушення законів
та звичаїв війни. За добу,
як зазначають прокурори,
в
Україні
відкривають
до 300 відповідних справ.
Найбільше у тих регіонах,
де наразі ведуться активні
бойові дії.
Стаття 438 Кримінального кодексу в національному
законодавстві
пояснює, що саме вважається порушенням законів
та звичаїв війни. Це жорстоке поводження з цивільними
та військовополоненими,
примусові роботи, розграбування
національних
цінностей,
застосування
заборонених засобів ведення війни та інші порушення, які зафіксовані
у міжнародних документах. В Україні за ці злочини
передбачено до 20 років
тюрми, але якщо вони скоєні у поєднанні з умисним
вбивством, можливе довічне ув’язнення.
Щодо воєнних злочинів
українське законодавство
відсилає до міжнародних договорів. Зокрема
у Женевських конвенціях,
Додаткових
протоколах
до них та Римському статуті Міжнародного кримінального суду до воєнних
злочинів відносять умисне

вбивство цивільного населення, катування, привласнення майна без необхідності, взяття у заручники,
невибіркові напади, що зачіпають цивільних, депортація, атаки на госпіталі,
релігійні, освітні та наукові
об’єкти, примус військовополонених до служби у
збройних силах ворожої
держави тощо. Згідно з
міжнародним правом такі
злочини не мають строків давності. Крім того, на
них поширюється принцип
універсальної
юрисдикції, тобто будь-яка країна
може притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах, не зважаючи
на те, звідки ці люди та де
їх скоїли.

Воєнні злочини абсолютно новий
напрямок роботи
української
правоохоронної
системи
За словами очільника
Одеської обласної прокуратури Сергія Костенка,
майже уся увага правоохоронців наразі зосереджена саме на розслідуванні воєнних злочинів рф.
Станом на початок липня
на Одещині таких проваджень відкрито вже понад
60. За чотири місяці російські військові здійснили
більш ніж 40 обстрілів регіону, випустивши понад 70
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ракет по цивільних об’єктах. Внаслідок цих атак загинули 32 людини, серед
яких дві дитини - тримісячна
дівчинка та 12-річний хлопчик. До 100 мирних людей
отримали різні поранення.
На території Одещини
правоохоронці
виявили
понад 1000 уламків різних ракет та снарядів. За
словами Костенка, серед
них були й заборонені
міжнародним правом касетні бомби. Зокрема на
початку березня військові
рф обстріляли з бойової
авіації житлову забудову
в курортному селищі Затока, де внаслідок влучання
авіаційної бомби РБК-500
був пошкоджений будинок. У радіусі 800 метрів по
житловому масиву розлетілися протитанкові касетні
елементи, слідчі нарахували приблизно 280 одиниць.
Цю подію кваліфікували як
воєнний злочин.
Одеські правоохоронці,
за словами Костенка, вже
пройшли навчання з розслідування таких злочинів.
Одним з важливих напрямків він називає ідентифікацію невпізнаних трупів та
пошук безвісти зниклих. Ця
робота під час війни має
набагато більші обсяги,
ніж зазвичай, підкреслює
прокурор. Також правоохоронці вчилися краще
комунікувати з потерпілими та їхніми родичами,

відбирати зразки ДНК та
формувати банк даних,
аби швидше ідентифіковувати невпізнані трупи та
осіб у розшуку.
Головною метою Костенко називає визначення
винних у цих злочинах та
притягнення до відповідальності за українським законодавством, навіть якщо
вироки будуть заочні.

”

Це для нас абсолютно новий напрямок
роботи. Ми з цим раніше
ніколи не зіштовхувалися,
тому дуже важливо було
навчитися, як правильно розслідувати це кримінальне
провадження.
Бо ці матеріали використовуватимуться
не
тільки
у національних судових
інстанціях, а й у міжнародних. І той рівень вимог
доказування, який існує
в Міжнародному кримінальному суді, повинен
бути дотриманий по усіх
стандартах для того, щоб
наша позиція була доведена повністю”, - зазначає
Костенко.

Основна перепона
для розслідувань
воєнних злочинів неправильна
кваліфікація
Як пояснює адвокатка
Анна Вишнякова з організації Ukrainian Legal
Advisory
Group,
попри
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дев’ятий рік війни в Україні
досі не гармонізоване національне законодавство
з міжнародним правом
у питаннях щодо воєнних
злочинів.
За її словами, багато кейсів, починаючи з 2014 року,
в яких були ознаки воєнних
злочинів, кваліфікувалися
як тероризм і залишалися в площині українського
законодавства, в той час,
коли дана категорія справ
підпорядковується міжнародному гуманітарному
праву.
Неправильна кваліфікація та відсутність розуміння теми воєнних злочинів
може стати, на думку адвокатки, серйозною перепоною під час розслідування та розгляду в українських
судах подібних кейсів.
І ця думка, за словами
Вишнякової,
підтверджується першим з 24 лютого вироком за ст. 438 для
російського солдата командира
військової
частини 32010 Вадима
Шишимаріна, якого спочатку
засудили до довічного
ув’язнення
за
вбивство 63-річного мирного жителя на Сумщині,
а потім замінили вирок
на 15 років позбавлення
волі.
продовження
на стор. 3 >>
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СПЕЦВИПУСК
часу, оскільки багато суддів вже готові перекваліфіковуватися, розуміючи
виклики сьогодення. Створення такого суду також
розвантажить суддів із загальними справами, яких
за час війни не стало менше. Тому зараз, на думку
Гарського, кейси з воєнними злочинами потрібно
розглядати якнайшвидше.

<< початок
на стор. 2

”

Відбувся злочин - потрібно швидко провести засідання, довести
його та поставити крапку.
Щоб це не тривало як з загальними справами - місяцями або роками. Судді
зараз перевантажені і ці
додаткові справи тільки погіршують ситуацію”.
Засуджений на 15 років ув'язнення російський військовий Вадим Шишимарін/ВВС
За словами Анни Вишнякової, якість розгляду цієї
справи та розуміння учасниками теми воєнних злочинів змусила їхню організацію поставити під сумнів
компетентність сторін процесу. Поспіхом судовий
процес завершили за місяць, при цьому не допитали товаришів обвинуваченого та не визначилися з
його командуванням - хто
саме віддавав злочинний
наказ Шишимаріну. Ці недопрацювання
слідства,
пояснює адвокатка, і вплинули на відповідну реакцію
українських правозахисників на кейс у цілому.

Чи має Україна
ратифікувати
Римський статут?
Наразі одним з головних
питань у гармонізації українського та міжнародного
законодавства є ратифікація Римського статуту - договору, який надає право
Міжнародному кримінальному суду (МКС), тобто
міжнародному трибуналу, розглядати такі злочини
як геноцид, злочини проти
людяності, воєнні злочини
та злочини агресії. Те, що
Україна досі не прийняла
цей документ, на думку
Анни, є політичним рішенням.
Для України ратифікація Римського статуту, зазначає адвокатка, дасть
можливість притягнути до
відповідальності на міжнародному рівні російських
високопосадовців
та ватажків квазіреспублік
"л/днр". Крім того, затвердження цього документу
є невід’ємною частиною
євроінтеграції,
що
посилить кооперацію між
міжнародним судом та
країною, покращить пи-

тання дипломатії та впливу
України. А найголовніше упорядкує Кримінальний
кодекс згідно з нормами
міжнародного гуманітарного права.
Головним
аргументом
української влади проти
ратифікації
Римського
статуту, пояснює Анна,
є те, що коли Міжнародний суд розслідуватиме
злочини на території України, це стосуватиметься
можливих воєнних злочинів
з обох боків.

мий спеціалізований суд.
Це пришвидшить їх розгляд
та зробить процес більш
ефективним, оскільки судді глибше розумітимуть винятковість цих правопорушень.

На питання, чи стежить
він за вироками у справах
щодо воєнних злочинів в
інших регіонах, Гарський
зазначає, що ні, оскільки
кожна справа унікальна і
не варто виносити вироки
у подібних справах, спираючись на перші кейси.

Ми заснували Центр
публічних
розслідувань
у 2017 році. Це не класичне медіа чи громадська
організація (хоча ми зареєстровані і маємо сайт).
Це швидше ініціатива однодумців, які хочуть покращувати життя в Україні та у своїй громаді.
За ці 5 років у роботі
Центру взяли участь понад
сто
журналістів,
юристів, тренерів та активістів. Хтось написав
десяток
розслідувань,
а хтось допоміг сфотографувати потрібний
маєток депутата. Хтось
вичитав сотні текстів,
а хтось підтримав, прийшовши до суду. Всі ми
робимо той внесок, який
можемо.
Місія нашого Центру змінювати наше оточення
на краще. А долучитися
може кожен, і для цього
не потрібно бути професійним розслідувачем.

”

Українська
влада
переживає, що наших хлопців поведуть на
трибунал. Але це маячня.
Якщо країна ратифікувала Римський статут і на її
території почався військовий конфлікт, вона стукає
у двері МКС та просить
допомоги. Якщо статут
не ратифікований, то розслідування можуть розпочати рішенням Ради безпеки ООН або прокурора
МКС за заявою самої країни. Коли розпочнеться розслідування, прокурор автоматично розглядатиме
порушення з обох боків.
Тому те, що Україна не ратифікує Римський статут,
не значить, що ми не приймаємо юрисдикцію МКС.
Тобто якщо МКС захоче
притягнути до відповідальності когось з українських
високопосадовців, ратифікували ми статут чи ні,
немає ніякої різниці”, - додає Анна.

Створення
військових судів вирішення проблеми?
На думку судді Малиновського суду Одеси
Олександра
Гарського,
для такої категорії справ
необхідно створити окре-
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Слідчі МКС (у центрі - головний прокурор Карім Хан)/DW

”

Недарма у Сполучених Штатах у трибуналах працюють військові, і судді теж військові. Бо
треба розуміти військову
специфіку. Звичайні судді
можуть помилятися, і не
тому, що упереджені або
не компетентні. А тому що
не до кінця розуміють військовий статут, відносини
між військовослужбовцями, ймовірність обставин.
Тобто їм буде складно відтворити у своїй голові певні
події і зрозуміти, чи могло
взагалі таке статися. Я вже
не кажу про те, що дана
категорія справ вимагає
специфічного збору доказів та доказування в цілому”, - пояснює Гарський.
За його словами, організація
спеціалізованого
суду не вимагатиме великих коштів або тривалого

”

Я б не спирався на
практику, якої ще
фактично немає.
Це не головне. Головним
буде те, що збере сторона обвинувачення, які
будуть докази. Для нас,
для суддів, це ключовий
фактор. Бо ми розглядаємо те, що дає нам досудове розслідування, тобто
ми обмежені обвинуваченням.
Так, у справах по воєнним злочинам можуть
бути схожі обставини, але
з зовсім іншими доказами
або нюансами. Оскільки
раніше у нас не було такого досвіду, ми будемо
його отримувати методом
спроб та помилок, та бачити, де є прогалини у законодавстві”.

cvu.od.ua

Останні пів року для нас
стали ще більшим викликом. Хтось з наших колег
був змушений переїхати
чи опинився в окупації. Дехто не зміг писати на звичайні теми. Війна змінила
і нашу тематику. Але ми
не зраджуємо собі.
Якщо ви хочете допомогти нам, - підтримайте наших партнерів
з ІзбірКома (окремо зазначивши: на ЦПР). Запропонуйте тему розслідування.
Надішліть
цікавий документ або
інформацію про когось
з посіпак або корупціонерів. Просто запропонуйте
допомогу за своєю спеціальністю.
Ми обов’язково Переможемо!
Слава Україні!
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ЦЕНТР ПУБЛІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

ОДЕСЬКИЙ БІЗНЕС З РОСІЙСЬКИМ СЛІДОМ:
ЯК З’ЯВИЛИСЯ ДЕСЯТКИ КОМПАНІЙ-"ПРИМАР"
АВТОРКА: Ірина Семенюта
Повномасштабна війна, розпочата російською федерацією в Україні, наближається до піврічного терміну. Протягом цього часу все більше
українців відмовляються від будь-якого російського продукту, як матеріального, так і медійного. Проте залишаються фірми, що начебто
від свого створення працюють лише в Україні, зареєстровані тут і не привертають особливої уваги, але ж кінцеві одержувачі прибутку від
їхньої діяльності знаходяться в країні-агресорі. Центр публічних розслідувань виявив декілька десятків одеських підприємств, засновниками
яких є одні й ті самі російські компанії, та розібрався, чи можуть росіяни використовувати бутафорські контори заради своїх інтересів.
Тепер розглянемо дві
інші ТОВки: "Авекс" та "Торгівельний стандарт". Вони
взагалі мають одного засновника - Тактаєва Володимира
Вікторовича,
і створені в один день 19 вересня 2008 року.
Щоправда
знаходилися офіси у різних місцях.
"Торгівельний стандарт" у самому центрі москви вул. Покровка 45, буд. 4, а
"Авекс" трохи далі від центру - Новоолексіївська, 9а.

"ФАНТАСТИЧНА ЧЕТВІРКА"
АБО ХТО ЗАСНУВАВ
ПОНАД 50 ПІДПРИЄМСТВ
В ОДЕСІ
В Україні продовжують
бути активними близько
13 тисяч юридичних осіб,
засновниками або бенефіціарами яких є російські компанії чи громадяни рф. Станом на липень
2022 року журналісти ЦПР
нарахували 958 компаній
на Одещині, пов’язаних
з рф.
Зазначимо, що з початком повномасштабного
вторгнення Єдиний державний реєстр юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань став закритим
для вільного користування.
У зв'язку з цим журналісти
ЦПР використовували інші
бази відкритих даних.

Види діяльності з КВЕД ТОВ "Фортленд",
дані YouControl

Види діяльності з КВЕД ТОВ "Тетратранс",
дані YouControl

Під час пошуку компаній, пов’язаних з росією,
ми помітили, що серед
засновників та бенефіціарів часто трапляються одні
й ті ж самі назви юридичних осіб, які, в свою чергу,
пов’язані між собою.

Станом на серпень 2022
року усі чотири компанії в
російських реєстрах мають статус ліквідованих,
проте в реєстрах українських вони досі позначені
як актуальні засновники.
Тобто представники цих
фірм досі можуть отримувати прибуток від працюючих одеських фірм.

Таким чином увагу привернули чотири російські Товариства з обмеженою
відповідальністю:
"Фортленд", "Тетратранс",
"Авекс" та "Торгівельний
стандарт".
Компанія "Фортленд" є
засновником 35 ТОВ в Одесі. Згідно з даними аналітичної системи YouControl,
напрямки її діяльності різноманітні - від ресторанного бізнесу та продажу
одягу до торгівлі автівками
та будівництва. При такому
спектрі послуг статутний
капітал компанії складає
лише 15 тисяч рублів, що
може вказувати на її фіктивність, проте в даному
випадку викликає підозру
не лише це. Зареєстрована компанія у москві за
адресою: Ленінградський
проспект, 72, будівля 3. Засновницею "Фортленда" є
Якимчук Катерина Володимирівна. Її за індивідуаль-

Статутний капітал "Авексу" - 12 тисяч рублів, а
"Торгівельного стандарту" 10 тисяч рублів. При цьому
"Авекс" зазначений як засновник для 15 одеських
ТОВ, а "Торгівельний стандарт" - 12 ТОВ. Вони є спільними засновниками для
7 фірм. "Авекс" та "Тетратранс" створили 4 фірми.
"Тетратранс" та "Торгівельний стандарт" - одну.

ЧИМ ЗАЙМАЮТЬСЯ
СТВОРЕНІ В ОДЕСІ
ПІДПРИЄМСТВА
Жодна з ТОВ не брала
участі в державних закупівлях.

ним податковим номером
ми знайшли в російських
реєстрах. Виявилося, що
вона є засновницею ще 13
фірм в росії, статутний капітал більшості з яких також
складає 10-15 тисяч рублів.
Інша компанія, яка створила 32 фірми в Одесі,
- ТОВ "Тетратранс". Засновники у компаній різні - тут
вказаний Сухоруков Олександр Євгенович, проте
спільного у фірм чимало.

izbirkom.org.ua

Види діяльності "Тетратранс" майже повністю збігаються з діяльністю "Фортленда" з однією лише
різницею - тут у компанії зі
статутним капіталом у 15
тисяч рублів ще вказана
оптова торгівля ювелірними прикрасами.

блів, розташований офіс
за тією ж адресою: м. москва, Ленінградський проспект, 72, будівля 3. Навіть
дата створення у них майже збігається: "Фортленд"
існував з 21 травня 2008
року, а "Тетратранс" - з 22
травня 2008 року.

Інші фактори теж схожі
майже один в один: засновник є бенефіціаром
ще 23 фірм, бюджет яких
здебільшого 10-15 тисяч ру-

Найголовніше - ці дві
компанії є спільними засновниками для 26 товариств з обмеженою відповідальністю в Одесі.

cvu.od.ua

Здебільшого у видах діяльності зазначена роздрібна та оптова торгівля,
будівництво, рекламна та
поліграфічна діяльність, зустрічається навіть торгівля
паливом та вирощування
зернових та технічних культур.
Цікаво, що роки заснування багатьох ТОВ не збігаються зі створенням вищезазначених російських
фірм. Тобто, ймовірно,
росіяни
перекуповували
продовження
на стор. 5 >>
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СПЕЦВИПУСК
<< початок
на стор. 4

ми YouControl, загалом
він є директором 32 фірм
в Одесі, 17 з яких - на Канатній, 41. Ще один керівник десятків підприємств
- Кушнарьов Дмитро Віталійович. 18 з них теж знаходяться на Канатній, 41.
Директором шести ТОВ,
пов’язаних з росіянами, є
Кожекін Денис Вікторович. Одна з фірм зареєстрована на Грецькій, 18,
дві - Грецька, 19, інші ж - на
Канатній.

в Одесі вже існуючі підприємства.
ТОВ "Нузґар лтд" існує з
2004 року. Статутний капітал складає 1 млн 70
тисяч гривень, КВЕД - роздрібна торгівля газетами і
журналами. До 2008 року
компанія мала назву "Київторгпреса" та була розташована у Києві. Проте того
ж року у ТОВ декілька разів
змінився склад засновників, змінилася адреса та
назва - воно перетворилося на "Нузґар лтд" з одеською пропискою.

Ми спробували зв’язатися з фірмами, щоб дізнатися про їхній актуальний
стан та діяльність, а також
спитати про зв’язки з російськими засновниками.
Проте більшість телефонних номерів не дійсні або
ж неактуальні, бо співпадають з телефонами ще
київської,
дніпропетровської, або ж харківської
реєстрації.

Канатна, 40

Крім того, наприкінці
2008 року була порушена справа про банкротство: "Постановою суду
від 20.11.2008 визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю
"Нузґар лтд", відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено ініціюючого кредитора
ТОВ "Трансімпекс", - йдеться в рішенні суду.
До речі, ТОВ "Трансімпекс"
теж
створено
"Тетратрансом"
та
"Фортлендом", і обидві зареєстровані за адресою:
Одеса, вул. Канатна, 41.
Проте визнання "Нузґар
лтд" банкрутом було скасовано, а ТОВ "Трансімпекс" навпаки припинило
діяльність.

Декілька разів журналістам все ж таки відповіли киянин Сергій, який і гадки
не має, що його телефон
вказаний у якомусь одеському ТОВ, та киянка Оксана - колишня бухгалтерка
однієї з фірм, коли та ще
була розташована в Києві.

Канатна, 41

Зазначимо, що більшість
виявлених нами ТОВ, засновниками яких є російські фірми, є наразі
діючими, не перебувають
у стані припинення. Вони
варті
уваги
правоохоронних органів, адже не
лише пов’язані з рф, а й
мають усі ознаки фіктивності. Поточна їх діяльність
та мета існування - невідомі.

Це не єдиний випадок
зміни назви та місця перебування компаній. Так,
у період з 2008 по 2010 рік
більшість ТОВ "переїхали"
з Києва, Дніпра та Харкова до Одеси та отримали
нове життя під протекторатом когось з "четвірки з москви".
ТОВ "Цветок", наприклад,
до 2009 року було ТОВ
"Агенція послуг "Консалтинг сервісес"" та мало
адресу в Києві і надавало
послуги у сфері інжинірингу. У 2009 також було
банкрутом, проте у 2010
році провадження було
припинено, а вид діяльності змінився на поліграфічну. ТОВ "Магнолія трейдинг"
до 2008 мала назву ТОВ
"Столична преса" - наразі
перебуває в стані припинення.
Деякі фірми і в столиці були зареєстровані
за одними адресами. Наприклад, ТОВ "Аларі груп",
"Глобалколсалтинг" раніше знаходилися в Києві на
вулиці Лейпцизька, буд. 5.
ТОВ "Сучасне господар-

Це не останній наш матеріал про російський бізнес в Одесі (та не тільки).
Якщо ви знаєте щось
про перелічені нами фірми або про інші випадки
приховування російських
коренів бізнесу, надсилайте на нашу адресу
cpi.odesa@gmail.com. Допоможемо російському
бізнесу піти за російським
кораблем.

Грецька, 18

ство", ПП "Техно-система", ТОВ "Рембуд сервіс",
ТОВ
"Сільгосп
проект",
"Праймсервіс проект", ТОВ
"АВІСТО" зареєстровані за
адресою: м. Київ, вул. Лесі
Українки, 34. ПП "Промгільдія" та ПП "Анна-Софі" - на
вул. Лесі Українки, 26. "Лідінг-Буд" та "Гардаш ММ" Кіквідзе, 13. У Дніпрі "Торговий дім Оріяна" та Дочірнє
підприємство "Українська
земля", ТОВ "Союз-центр"
були зареєстровані за
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адресою: вул. Вокзальна,
5а.
Така ж ситуація і в Одесі. За нашими підрахунками, 29 компаній, серед засновників яких є
"Фортленд", "Тетратранс",
"Авекс" або "Торгівельний
стандарт", зареєстровані
за адресою вул. Канатна,
41. По три - на Канатній, 40
та Канатній, 19. Ще шість на Грецькій, 19 та сім - на
Грецькій, 18.

Журналісти ЦПР побували на місці реєстрації
цих фірм, проте жодної з
них там виявлено не було.
За адресою Грецька, 18
взагалі знаходиться пам'ятка архітектури - одеський
банк "Порто-Франко", який
наразі пустує.
ХТО Ж КЕРУЄ ЦИМИ
"ФІРМАМИ" В ОДЕСІ
У близько 10 ТОВ керівником вказаний Ботвин
Іван Васильович. За дани-

cvu.od.ua

З повним текстом розслудівання можна ознайомитися за посиланням:
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"ГАУЛЯЙТЕРИ" ЛУГАНЩИНИ:
ЦЕНТР ПУБЛІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

ЩО ВІДОМО ПРО ВЛАДУ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ
АВТОР: Олексій Півдорожній

Розбудовувати окупаційну владу на Луганщині подекуди приїжджають із раніше захоплених територій. Проте є багато і місцевих
колаборантів. Ключові ж посади - це "виконуючі обов’язки глав адміністрацій". Журналісти Центру публічних розслідувань зібрали все,
що відомо з відкритих джерел про "гауляйтерів" Луганської області.
Гауляйтер (з нім. Gau округ та Leiter - керівник) посадова особа в Третьому Райху
На жаль, більша частина
сільської північної частини
Луганщини була окупована досить швидко, евакуюватися звідти встиг мало
хто. Втім при комплектуванні адміністрацій окупанти зіткнулися з певними
проблемами. Працівники
місцевих рад не вишикувалися в чергу за "довольствієм" у нових господарів.

РАЙОН

ПІБ "в.о. глави адміністрації"

ПОВ'ЯЗАНИЙ З ПАРТІЄЮ

Біловодський

КОВАЛЕНКО Віталій Віталійович

Партія регіонів

Білокуракінський

КУЧЕРЯВА Ольга Петрівна

Марківський

ДЗЮБА Ігор Анатолійович

Міловський

САВЧЕНКО Олег Петрович

ОПЗЖ, Партія регіонів

Новоайдарський

ПОДОЛЬСЬКИЙ
Володимирович

"Наш Край"

Новопсковський

КАЙДАЛОВА Вікторія Вікторівна

Сватівський

МОРОЗОВ
Петро Леонідович (звільнений)
РУСАНОВА Людмила Павлівна

Станично-Луганський

ЗІНЧЕНКО Альберт Миколайович

Старобільський

ПАХНІЦ Валерій Михайлович

Партія регіонів

Троїцький

ТОКАР Мергій Васильович

"Наш Край"

Список тих, хто майже
одразу після початку окупації опинилися в якості
"в.о. глав адміністрацій" на
нараді в "глави республіки" Леоніда Пасічника, був
оприлюднений на одному
з пропагандистських ресурсів. Проте необхідно
зауважити, що після окупації була скасована адміністративна реформа,
проведена в Україні. Тож
замість укрупнених районів керівництво призначалося у межах колишніх районів Луганської області.

Довгих вісім років ми
були розділені мостами, блокпостами, не
могли спілкуватися з нашими рідними та близькими,
але все одно будь-якими
манівцями ми намагалися
підтримувати зв'язок. Тепер цих перешкод немає.
Сьогодні ми єдині", - казав
Коваленко (пер. з рос. - ЦПР).

БІЛОВОДСЬКИЙ РАЙОН

БІЛОКУРАКІНСЬКИЙ РАЙОН

Останньою посадою до
призначення "в.о. глави адміністрації" Віталія Коваленка була робота старостою
в Городищі Біловодської
селищної громади. Перед
цим він був головою Городищенської сільради до її ліквідації та входження до складу Біловодської громади
у 2018 році.

"Наш Край",
раніше Партія регіонів
"Слуга народу",
Компартія України

”

Володимир

лістом у Курячівській селищній раді. У 2010 Ольга
Кучерява стала в селищі
депутаткою від "Партії регіонів".

ОПЗЖ
ОПЗЖ

звісно, поки що "в.о. глави"
прислужує окупантам на
тимчасово окупованій території.

Ігор Дзюба став селищним головою у 2015 році,
через три роки його призначили головою райдержадміністрації. Це виявився добрий стартовий
майданчик для виборів на
голову ОТГ. Врешті він переміг на виборах у 2019 та
2020 роках фактично без
допомоги партій і навіть
всупереч впливовому в регіоні "Нашому Краю".
Останні роки громада
під його проводом активно
співпрацювала з міжнародними
організаціями,
освоюючи мільйонні гранти на розбудову інфраструктури… Тепер все це
припишуть собі у заслуги
російські окупанти.
Утім кримінальне провадження
за
підозрою
в державній зраді стосовно Ігоря Дзюби прокуратура Луганської області вже
порушила.

У крісло "в.о. глави адміністрації" району Олег
Савченко пересів з посади голови громади. Його
обрали на місцевих виборах-2020 як кандидата
від нині забороненої партії "Опозиційний блок - За
життя". Також Савченко
очолював партійний список кандидатів ОПЗЖ до
Міловської селищної ради.

Реклама кандидатки від "Команди Шахова" Ольги Кучерявої

На вибори 2020 року
вона йшла кандидаткою
до селищної ради від партії "Наш Край", яку в Луганській області представляло
неформалізоване об’єднання "Команда Шахова",
представлене в усіх громадах області.

izbirkom.org.ua

партії

МІЛОВСЬКИЙ РАЙОН

Посаду "в.о. глави адміністрації" району окупанти
віддали Ользі Кучерявій.
До того вона працювала
старостою сіл Курячівка та
Хоменкове Перше (спочатку
Білокуракінського,
а після адмінреформи
- Сватівського району).
Ще наприкінці "нульових"
вона працювала спеціа-

Фото: ЛІЦ/Відставний військовий Коваленко (на передньому
плані) на нараді у "глави лнр" Пасічника

тру) за списком
"Слуга народу".

22 квітня 2022 року поліція
повідомила Кучерявій про
підозру в державній зраді і
оприлюднила повістку. Та,

МАРКІВСЬКИЙ РАЙОН
Головою
об’єднаної
громади був Ігор Дзюба з Марківки. На місцеві
вибори-2020 він ішов вже
з посади голови Марківської ОТГ як самовисуванець. Водночас він балотувався до Старобільської
районної ради (Марківка
під час адмінреформи
втратила статус райцен-

cvu.od.ua

Проте від самого 2005
року він очолював Міловську районну організацію
Партії регіонів. Як юридична особа ця райорганізація існує понині, а Олег
Савченко досі числиться її
керівником.
Таким чином, голова райорганізації ПР водночас
балотувався від іншої партії - ОПЗЖ, називаючи себе
її членом. Та і без того стосовно Савченка прокуратура вже порушила кримінальне провадження за
підозрою в держзраді.
продовження
на стор. 7 >>
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ІЗБІРКОМ: ВЛАДА ПІД КОНТРОЛЕМ ВИБОРЦІВ
<< початок
на стор. 6
НОВОАЙДАРСЬКИЙ РАЙОН
На місцевих виборах2020 Володимир Подольський став депутатом райради за виборчим списком партії "Наш Край",
очолюваної народним депутатом України Сергієм
Шаховим. Як і в інших населених пунктах, у Щастинському районі ця партія
позиціонувала кандидатів
до ради як неформалізоване об’єднання "Команда Шахова".
На той момент Подольський працював у виконавчому апараті Новоайдарської районної ради
на посаді "головний спеціаліст-юрисконсульт".
В останньому скликанні
Новоайдарської
райради обіймав посаду голови
постійної комісії з питань
місцевого самоврядування, законності, регламенту, депутатської діяльності
та антикорупційної політики.
У червні, напередодні
місцевих
виборів-2020,
Володимир Подольський
був відзначений грамотою Новоайдарської РДА
та райради "за вагомий
особистий внесок у розвиток конституційних засад
української державності,
активну громадську діяльність, багаторічну сумлінну
працю та з нагоди відзначення Дня Конституції України".

"В.о. глави Новопсковського району" на нараді в Луганську
невдовзі після окупації

селищної ради. На виборах не балотувалася, політичні погляди не декларувала.

СВАТІВСЬКИЙ РАЙОН
На першій нараді "глави
лнр" Леоніда Пасічника
з "виконуючими обов’язки глав адміністрацій" від
Сватівського району був
Петро Морозов - колишній керівник місцевої філії "Укртелекому", який
останні роки працював
на посаді провідного інженера
електрозв’язку
та лінійних споруд електрозв’язку" в тому самому
підрозділі ПАТ "Укртелеком".
Та на окупаційній посаді Морозов пробув не так
довго. Десь за місяць його
замінили на товаришку по
партії ОПЗЖ - Людмилу Русанову.

НОВОПСКОВСЬКИЙ РАЙОН
У цьому районі про "гауляйтерку" відомостей найменше. Єдине, що вдалося встановити з відкритих
джерел, Вікторія Кайдалова працювала спеціалісткою у відділі земельних
ресурсів Новопсковської

Саме вона удостоїлася
честі на так званий "день
республіки" (відзначається 12 травня) отримати
"паспорт лнр".
Людмила Русанова разом із Морозовим балотувалась до райради в 2020
році від ОПЗЖ. Про заняття
її в бюлетенях було зазначене скромне "пенсіонерка", але на першій же сесії
7 грудня 2020 року її обрали головою Сватівської
райради.
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Сватовської

райадміністрації"

Петро

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКИЙ
РАЙОН
Станиця Луганська, розташована на самій лінії
розмежування, багато років лишалася єдиним селищем, де на Луганщині
працював КПВВ та діяла
військово-цивільна адміністрація. У 2021 році Альберта Зінченка призначили її начальником.
Після початку війни у 2014
колишній чиновник виїхав
на підконтрольну урядові
територію і протягом останніх років займався розбудовою громад та іншими проєктами у співпраці
з обласною держадміністрацією. Тепер же він вітає окупацію Станиці російськими військами, бере
участь в нарадах і одним
з перших серед очільників
окупаційних адміністрацій
отримав "паспорт громадянина лнр".

СТАРОБІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

Проте наразі колишньому
юрисконсульту
прокуратура
Луганської
області вже оголосила
підозру в колаборантстві.

глави

Прокуратура Луганської
області вже викликала їх
обох для вручення повідомлення про підозру в колабораціонізмі.

Офіс
Генпрокурора
повідомив, що стосовно
Зінченка та двох його заступників ведеться розслідування за підозрою в державній зраді.

Володимир Подольський на нараді у "глави лнр"

Перший "в.о.
Морозов

Валерій Пахниць, якого
окупанти призначили "в.о.
глави райадміністрації" у
Старобільську, - досить відома персона в політикумі
Луганської області.
Напередодні Революції
гідності він обіймав посаду голови Старобільської
райдержадміністрації, суміщаючи її з головуванням
в районній організації Партії регіонів, також Пахниць
очолював фракцію "Партії
регіонів" у райраді.
У 2006 році його розглядали в якості кандидата
на пост очільника області

Очільниця окупаційної адміністрації
Русанова отримує "паспорт лнр"

Сватового

Людмила

На пресконференції 1 березня Альберт Зінченко подякував
Пасічнику

(тоді губернатором Луганщини став Олександр Антіпов).
Наразі Валерій Пахниць
є фігурантом кримінального провадження за підозрою в колабораційній діяльності.
ТРОЇЦЬКИЙ РАЙОН
А от про "в.о. глави райадміністрації" Троїцького
району Сергія Токаря у відкритих джерелах обмаль
інформації. Напевне можна сказати лише те, що він
є фізичною особою-підприємцем із основним
видом діяльності "роздрібна торгівля переважно
продуктами
харчування,
напоями та тютюновими
виробами". Також відомо,
що він балотувався до Троїцької селищної ради на
місцевих виборах-2020 від
партії "Наш Край". Проте
Токар ішов у списку під
номером 21, а "Команда Шахова" отримала
лише шість мандатів із 26.
Тож похід у депутати в Токаря виявився безрезультатним.
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Підбиваючи
підсумки,
зазначимо:
переважна
більшість
колаборантів"гауляйтерів" на Луганщині - це "колишні". Ті, хто мав
владу і доступ до фінансових потоків за часів президента Януковича. Водночас
у деяких районах навіть "колишні" не погоджуються на
співпрацю з окупантами,
і тим доводиться залучати
людей хоча б з мінімальним уявленням про адміністративну роботу, нехай
у них і немає жодного авторитету серед місцевих
жителів.
З повним текстом розслудівання можна ознайомитися за посиланням:
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ЦЕНТР ПУБЛІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

ЗАМОЖНЕ ЖИТТЯ ДОНЬКИ ГАУЛЯЙТЕРА
ХЕРСОНЩИНИ САЛЬДО
АВТОРКА: Наталя Куліді

Український депутат, тричі міський голова Херсона, нардеп та (остання графа у біографії) колаборант. Таке коротке досьє можна
скласти на Володимира Сальдо, призначеного окупантами на посаду "голови Херсонської адміністрації".
Сальдо
вже
місяць
як громадянин росії. Попри
те, що родина колаборанта має квартири, будинки,
котеджі у Херсоні, Києві
та Криму, на самого Володимира Сальдо не записаний жоден бізнес. Водночас його донька - Ірина
Сальдо - офіційно заможна панянка, що і нині веде
підприємницьку діяльність
за кордоном (на родинний зв’язок вказують дописи у соцмережах).

реєстр юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань. У зв'язку з цим журналісти ЦПР використовували
інші бази відкритих даних.
Тож,
за
інформацією аналітичної системи
YouControl, жінка володіє пакетом акцій наразі
збанкрутілого "Херсонбуду". Саме на цьому підприємстві почав будувати
свою кар’єру сам Володимир Cальдо.

”

На той час відбувалася зміна правових відносин у сфері власності.
Державні
підприємства
акціонувалися.
Трудовий
колектив мав право отримати акції. І, працюючи у
цьому трудовому колективі, я отримав більший пакет
акцій, оскільки був керівником одного із підрозділів. А
згодом збільшив цей пакет
і став одним із головних акціонерів компанії".
Нині серед акціонерів
Володимира Сальдо немає, проте є його донька
Ірина (8,56%).

”

У період з 1 жовтня 2008 року по
31 березня 2011 року
(у цей проміжок часу Сальдо був міським головою
Херсону, - ЦПР) шляхом
безпідставного завищення
податкового кредиту з ПДВ
та заниження об’єкту оподаткування, умисно ухилились від сплати податку на
додану вартість на суму
1 807 669 грн та податку
на прибуток підприємства на суму 264 834 грн,
а всього на загальну суму
2 072 503 грн", - йдеться
у матеріалах суду.

ТОВ "БЕБКО-АВТО" зареєстроване у Херсоні,
Миколаївське шосе 4 км.
У 2020 році, якщо вірити
YouСontrol, фірма наторгувала на 70 тисяч гривень
чистого прибутку.
За цією ж адресою
(Херсон,
Миколаївське
шосе 4 км) зареєстроване й інше підприємство ТОВ "АЗБУКА АВТО", яке теж
займається
машинами
і серед власників якої також є вищезгадані Антон
Кушнір і Вячеслав Бебко.
Та замість Ірини Сальдо тут
партнеркою є Катерина
Гоменюк.
На facebook-сторінці підприємства написано, що
"АЗБУКА АВТО" займається
продажем Volvo, Ford, Fiat
та інших автівок.

Дані YouControl щодо акціонерів ПАТ Проєктно-будівельна
фірма "Херсонбуд"

Коли головний колаборант Херсонщини був
міським головою, підприємство вигравало тендери
на ремонт установ регіону. Приведемо лише кілька
прикладів. У 2009 році компанія стала переможцем у
тендері на завершення ремонту міської лікарні імені
О. С. Лучанського, у 2008 капітального
ремонту
рентгенманіпуляційного
блоку обласного кардіологічного центру.

УКРАЇНСЬКІ СТАТКИ:
АВТІВКИ ТА ІНШЕ
Окрім
будівельного бізнесу, за даними
YouControl, Ірина Сальдо є
бенефіціаром ТОВ "БЕБКОАВТО" - компанії зі статутним капіталом 1,8 мільйона гривень (частка у 55%).
У "БЕБКО-АВТО" займаються продажем машин.
Серед власників записаний Антон Кушнір (за інформацією ЗМІ, грома-

Дані проєкту "Закупівлі"

Фото: Володимир та Ірина Сальдо/НикВести

УКРАЇНСЬКІ СТАТКИ:
БУДІВЕЛЬНИЙ БІЗНЕС
ВІД БАТЬКА
Згідно
з
реєстрами,
донька Сальдо значиться у
кількох бізнесах.
Зазначимо, що з початком повномасштабного
вторгнення перестав працювати Єдиний державний

У 1973 році Володимир
Сальдо був майстром
у
Будівельно-монтажному управлінні "Промбуд-1" (комбінат "Херсонбуд"), а у період з 1991
по 2001 роки став одним
із начальників та акціонерів.
Як це вдалося, він відповів під час інтерв’ю у 2013
році:
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Нині щодо будівельної
фірми порушено справу
про банкрутство, а за даними системи YouСontrol,
компанія багато судилася.
Попри великі тендери від
міста компанія мала заборгованості перед пенсійним фондом, податковою, працівниками.
Є серед справ і кримінальні. Одна з них про
умисне
ухилення
від сплати податків в особливо великих розмірах.

дянин рф, який давно жив
в Україні, а у травні під час
евакуації мирного населення загинув від пострілу
російського снайпера) та
Вячеслав Бебко.

Також за цією адресою
до
повномасштабного
вторгнення
24
лютого працювали автосалони, СТО, а також готель
із котеджами, номерами, кафе та конференцзалою.
А тепер найцікавіше.
Як повідомив журналістам ЦПР засновник та
власник торгової марки
"Бебко-Авто" Іван
Бебко (на момент окупації
заступник міського голови
Херсона, депутат від політичної партії "Партія Ігоря
Колихаєва "Нам тут жити"),
жодного стосунку підприємства, що є на Миколаївському шосе, до родини
колаборанта не мають.
Компанія, у якій зазначена Ірина Сальдо, була
колись
зареєстрована,
але нині ніякої діяльності
не веде, а "може, десь ще
числиться на папері".
продовження
на стор. 9 >>

Дані YouControl щодо прибутку ТОВ "БЕБКО-АВТО"
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”

Вона (Ірина Сальдо ЦПР) і не вела ніякої діяльності в Херсоні. "Азбука
Авто" та інші підприємства
на Миколаївському шосе
не мають жодного стосунку до Сальдо чи Сальдо до
них. І взагалі в Херсоні ніколи не було із Сальдо жодних спільних бізнесів. Він
і його сім’я - наші клієнти,
купували машини", - зазначив Іван Бебко.
Несподівано. Хоча реєстри говорять протилежне.
Тим більше, прізвище
Бебка вже звучало поряд
із ім’ям головного колаборанта Херсонщини.

за медитації та енергопрактики. Профіль у
facebook нині майже порожній, залишилося лише
кілька посилань на сайт
Ірини, який зараз видалений:

з відміткою Ірини та старі профілі, де вона кілька років тому позує на
Каннському кінофестивалі, фестивалі у Монте-Карло та подорожує, вдягнена
у Channel та SAINT LAURENT.

Ставлячи цікаві та
перспективні
цілі,
можна позбутися нудьги.
Для цього змусіть себе залишити зону комфорту.
Мабуть, буде страшно:
адже ніколи не знаєш,
чи вдасться в перспективі "вийти сухим із води", пише жінка у червні 2014
року (переклад з рос. ЦПР).

Ірина
Сальдо
стверджує, що є представницею агенції з нерухомості
Italgest Group (займається
іноземними клієнтами).

”

Ця фірма пропонує допомогу у підборі та покупці
вілл, пентхаусів чи видових
квартир на території Французької Рів’єри та у Монако.

У розслідуванні від Слідство.інфо "Державна зрада та викрадення людини:
в чому підозрюють колишнього мера Херсона"
йдеться, що Іван Бебко
допоміг грішми помічниці
Сальдо Ользі Співакіній,
яку знав "як вірного соратника, помічницю Володимира Васильовича".
Також
зазначимо,
що Іван Бебко - батько
Вячеслава Бебка, одного
з власників "БЕБКО-АВТО" та
"АЗБУКА АВТО".
Ми
намагалися
зв’язатися з Вячеславом у
facebook, щоб поспілкуватись щодо його бізнеса
з родиною Сальдо. І досі
чекаємо на відповідь.
Також Ірина Сальдо є однією з власниць ТОВ "КОНКА" (доля - 40%) - підприємства, що займається
розвагами та відпочинком.

Скрін зі старої сторінки у facebook. Покликання так виглядає,
бо сайт видалений

В інтернеті залишилось відео, у якому Ірина Сальдо
називає себе професійною брокеркою та "експерткою з побудови ВАШОЇ
нерухомості на Французькій Рів’єрі".

На сайті є варіанти житла, ціни якого стартують від
650 тисяч євро. Статутний
капітал компанії - 10 тисяч
євро, а от працівників у ній
всього від 3 до 5. Ми написали компанії на пошту
та у facebook, але на момент публікації матеріалу
відповіді ще не отримали.
Компанія Italgest Group
розташована у маленько-

му містечку поблизу Ніцци
- Ментоні, а ось неподалік,
у кількох кварталах, зареєстровано ще одно індивідуальне підприємство, яке
записане на IRYNA SALDO.
Інформації про компанію
мало, лише відомо, що це
агенція з нерухомості.
Ірина закінчила Київський
національний економічний
університет (менеджмент
та міжнародний бізнес)
та французьку бізнес-школу INSEEC (теж менеджмент). У Ірини є донька,
а у Володимира Сальдо,
відповідно, онука. Це підтвердив і сам колаборант
в інтерв’ю, коли сказав,
що у нього в родині - самі
жінки: дружина, донька та
онучка.
Щодо чоловіка Ірини
є лише єдина згадка у ЗМІ.
У 2016 році Володимир
Сальдо сказав, що підприємство ПРАТ "Каштан"
у Житомирській області,
яке виробляє продукцію
з природного каменю та
записане на його дружину Любов Сальдо, було
засноване зятем. Керівником у ПРАТ "Каштан" значиться Ігор Миколайович
Колпаков. Чоловік управляє ще одним підприємством - ПП "Орбіта", що виробляє продукти з м’яса,
та є власником долі у "ТОВ
ПРОГРЕС - 2001" з видобутку каменю. Все це у Житомирській області.
Коли Володимиру Сальдо видавали російський
паспорт, він заявив, що це
найбажаніший
подарунок напередодні дня росії.
Поки чоловік братається з
ворогом та мріє про майбутнє Херсонщини у складі рф, його донька продовжує жити та працювати в
одній з країн ЄС. Одній із
тих, що наклала санкції на
її батька.

Дані аналітичної системи YouControl

ЗАКОРДОННИЙ БІЗНЕС
ТА ЖИТТЯ
Сама Ірина Сальдо,
за інформацією ЗМІ, проживає у Франції біля Ніцци
та займається нерухомістю.
За час повномасштабного вторгнення жінка видалила свої актуальні соціальні мережі. Хоча раніше
мала сторінку в instagram,
де як коуч брала гроші

Фото зі старого акаунту Ірини
Сальдо у twitter

Зобов'язується перетворити майно на прибуткове, а якщо у вас немає
грошей на це, то: "Обіцяю
навчити чарівній формулі бізнесу, яку я особисто
перевірила на собі". У кінці
жінка каже, що вела свої
профілі, у яких розповідає
про красиве життя: казино,
яхтшоу, бали.

З повним текстом розслудівання можна ознайомитися за посиланням:

І це дійсно так: якщо свіжі
акаунти видалені, то можна натрапити на пости

izbirkom.org.ua
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ІЗБІРКОМ: ВЛАДА ПІД КОНТРОЛЕМ ВИБОРЦІВ

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФ НА ЧОРНОМУ МОРІ:
МОНІТОРИНГ ОДЕСЬКОГО КОМІТЕТУ ВИБОРЦІВ

З початку повномасштабної російсько-української війни представники Одеської обласної організації ВГО "Комітет виборців України" в рамках глобальної ініціативи "Трибунал для путіна" зафіксували 33 епізоди ймовірно скоєних воєнних злочинів рф на Чорному морі. На початку
військової агресії це були переважно обстріли та захоплення цивільних суден із загиблими та пораненими цивільними особами. Після мінування військовими рф акваторії Чорного моря через шторми до узбережжя почало прибивати морські міни, які стали причиною загибелі
та поранення цивільних людей. Також фіксуються факти загибелі дельфінів внаслідок негативного впливу російських військових кораблів,
що порушує вимоги належного поводження із довкіллям під час воєнних дій.

У перші дні повномаштабного
російського вторгнення російські
військові обстріляли декілька цивільних суден,
що вочевидь було частиною операції з блокування
роботи українських портів
ти цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. Вдень
24 лютого турецьке судно
під прапором Маршаллових островів, яке вийшло
з Одеси і прямувало до
Румунії, постраждало від
обстрілу за 50 миль на південь від узбережжя Одещини. Найбільш довготривала історія сталася з
бункеровщиком "Millenium
Spirit" (під прапором Молдови), який 25 лютого за
12 миль від порту "Південний" був підбитий російським кораблем. Судно
перевозило 600 тонн мазуту та дизеля на борту. Сталося займання, яке могло
у разі вибуху призвести до
екологічної
катастрофи.
Постраждали 10 членів
екіпажу, серед них двоє у важкому стані. Саме
судно із залишками вантажу більше чотирьох місяців
дрейфувало без екіпажу, поки 7 липня не було
атаковано з російського
військового літака Су-30.
Внаслідок ракетного удару відбулося, ймовірно, загоряння залишків мазуту та
дизелю. Практично одночасно, 25 лютого 2022 року,
російська ракета влучила
в кормову частину судна
"Namura Queen" під прапором Панами, яке прямувало до порту "Південний" для
завантаження зерном. Відомо про виведення з ладу
частини обладнання та по-

жежу на судні.
26 лютого група військових кораблів рф в районі
острова Зміїний захопила
разом з екіпажем українське пошуково-рятувальне
судно "Сапфір", яке виконувало гуманітарну місію.
На декілька днів зв'язок
із судном було втрачено.
Пізніше стало відомо, що
захоплене судно транспортують у порт тимчасово окупованого Севастополя. 24 березня внаслідок
обміну військовополоненими вдалося повернути на батьківщину екіпаж
цивільного
рятувального
судна "Сапфір". Саме рятувальне судно повернулося під контроль України
8 квітня, його доставили
в румунський порт Суліна.
Після повернення до України екіпажу судна певний
час залишалася невідомою доля капелана, який
був у складі місії. За наявною інформацією, до нього застосовували тортури.
26 лютого 2022 року військові кораблі рф захопили в полон два цивільні
українські судна разом з
екіпажем - танкер "Афіна"
та суховантаж "Принцеса
Ніколь". Майже одразу, як
обидва судна за вимогою
підійшли до військових кораблів рф, на них було
відключено
автоматичну
ідентифікаційну систему
і вони припинили виходити на зв’язок. Наступного
дня системи автоматичної ідентифікації суден
показали їх перебування
у 18 милях від окупованого Криму. Таким чином,
здійснено захоплення двох
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суден під українським
прапором
із
майже
50 членами екіпажів.
2 березня військові рф
влучили ракетою у теплохід "Banglar Samriddhi" (під
прапором
Республіки
Бангладеш), що перебував на рейді порту "Ольвія"
у м. Миколаїв в очікуванні навантаження. Ракета
потрапила в надбудову,
на судні сталася пожежа.
Серед екіпажу торговельного судна є загиблий,
який на момент ракетного
удару знаходився на містку. Наступного дня, внаслідок обстрілів збройних сил
рф, пошкоджено торгове
судно "HELT" під прапором
Панами, яке знаходилося
на рейді в Чорному морі
на відстані 12 миль від
Одеси. Судно стояло без
вантажу, зброю та військову техніку не перевозило
та не зберігало. Через завдані пошкодження "HELT"
затонуло, 6 членів екіпажу
врятовано та госпіталізовано з отруєнням чадним
газом та переохолодженням.
Наразі, за інформацією Міжнародної палати
судноплавства (ICS), через агресивні дії російських військових у портах
Одещини за попередніми оцінками перебуває
39 заблокованих іноземних цивільних суден. Найбільша кількість перебуває
у Чорноморську (23), десять стоять на якорі в Одесі
та шість - у порту "Південний". Фактично ця цифра
може бути більшою, адже
деякі суда відключили автоматичну ідентифікаційну

систему. На борту цих суден залишаються моряки
з 27 країн. Близько 1500 моряків змогли евакуювати,
ще пів тисячі залишаються
у зоні ризику, адже змушені залишатися у якості "скелетного екіпажу", який обслуговує судно в очікуванні
виходу.
У березні стало відомо
про мінування військовими
рф у районі острова Зміїний, де проходить маршрут з Босфору до портів
України, та мінування району Чорного моря, який
прилягає до гирла Дунаю.
Російські джерела повідомляли про розміщення
в морі 420 мін. Після штормів морські міни зриває
з кріплень та прибиває
до узбережжя в Одеській області, де вони вибухають
самостійно
чи знешкоджуються українськими вибухотехніками.
Наразі зафіксовано вже
17 таких епізодів, причому
з трьома загиблими цивільними людьми, які знехтували забороною купання
на пляжах. Останній такий
випадок стався 15 липня,
коли в селищі Затока Білгород-Дністровського району під час купання у морі
підірвався чоловік. Внаслідок вибуху у чоловіка сталася травматична ампутація голови. На березі поряд
з місцем події виявили його
особисті речі та документи.
Варто зазначити, що
ймовірно російську морську міну виявлено та
знешкоджено турецькими
саперами у Босфорській
протоці. Також Військо-
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во-морські сили Болгарії
знищили міну, яка дрейфувала за 50 кілометрів
від узбережжя неподалік
від міста Варна.
Ще один вид воєнних злочинів рф на Чорному морі
містить ознаки екологічної
катастрофи та пов’язаний
із загибеллю дельфінів. Наразі зафіксовано 5 епізодів
виявлення загиблих дельфінів на чорноморському
узбережжі в районі Національного парку "Тузлівські
лимани". Внаслідок бойових дій у морі дельфіни отримують ураження органів
навігації та слуху, а також
підхоплюють інфекції через виснажений імунітет.
Особливо шкідливим для
дельфінів є використання
військових гідролокаторів.
Через випромінювання навігаційних приборів ссавці
перестають
сприймати
ехосигнали, що призводить до їх загибелі. За оцінками представників Національного парку, від початку
повномасштабного вторгнення саме через війну
загинули близько трьох тисяч дельфінів, що є порушенням вимог належного
поводження із довкіллям під
час воєнних дій.
Публікація підготовлена
громадською приймальнею УГСПЛ в Одеській області у межах реалізації
глобальної ініціативи "Трибунал для Путіна". Захист
прав постраждалих від
конфлікту здійснюється в
рамках програми USAID
Ukraine - USAID Україна
"Права людини в дії", яка виконується УГСПЛ.
ФОТО: Іван Русєв
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ПРАВОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ УКРИТТІВ
У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ТА ДІЙ ВЧИТЕЛІВ ПРИ СИГНАЛАХ ТРИВОГИ

Напередодні нового навчального року Державна служба з надзвичайних ситуацій розробила рекомендації щодо організації укриттів
у закладах освіти та алгоритм дій для вчителів у разі проведення занять і увімкнення сигналів тривоги. Громадський центр правосуддя
в м. Татарбунари наводить ці рекомендації та пропонує освітянам та батькам додаткові консультації щодо їх практичного впровадження.
Укриття мають відповідати наступним вимогам:
• розміщуватися в підваль-

ному (підземному) приміщенні, на цокольному
чи на першому поверсі
(за умови забезпечення
огороджувальними будівельними конструкціями);

• розташовуватися у скла-

ді основної будівлі закладу освіти або у безпосередній близькості
(до 100 м);

• не розміщуватися поруч

із великими резервуарами, що містять небезпечні хімічні, легкозаймисті,
горючі та вибухонебезпечні речовини, водопровідними та каналізаційними магістралями;

• не мають зазнавати не-

гативного впливу ґрунтових, поверхневих, технологічних або стічних вод;

• забезпечені

електроживленням,
штучним
освітленням, системами водопроводу та каналізації. За відсутності
в об’єктах будівництва
водопостачання та каналізації містять окремі
приміщення для встановлення виносних баків;

• не мають великих отво-

рів у зовнішніх огороджувальних
конструкціях, наявні отвори (крім
дверних) забезпечують
можливість
закладки (мішками з піском
або ґрунтом, бетонними блоками, цегляною
кладкою тощо);

• забезпечені не менше

ніж двома евакуаційними виходами, один з яких
може бути аварійним
(у разі планування укриття у споруді подвійного
призначення або найпростішому укритті місткістю менше 50 осіб
допускається наявність
одного
евакуаційного
виходу);

• через укриття не повинні

проходити водопровідні та каналізаційні магістралі, інші магістральні
інженерні
комунікації
(за винятком внутрішньобудинкових інженерних

мереж).
Приміщення
мають рівну підлогу, придатну для встановлення
місць для сидіння та лежання;
• у приміщеннях не збе-

рігається легкозаймисті,
хімічні та радіаційно небезпечні речовини, небезпечне обладнання,
що не підлягає демонтажу або не може бути
демонтоване у термін
до 24 годин;

• висота

приміщень
об’єктів, зокрема дверних отворів, становить
не менше 2 м (допускається не менше 1,8 м,
якщо це передбачено
проєктною документацією), а до виступаючих частин окремих будівельних
конструкцій
та інженерних комунікацій (за винятком дверних отворів) - не менше
1,4 м. Ширина дверних
отворів становить не
менше ніж 0,9 м (допускається не менше 0,8 м,
якщо це передбачено
проєктною
документацією).
Перетинання
дверних отворів будівельними конструкціями
або інженерними комунікаціями не допускається;

• отвори

при
входах
(виходах) закриваються
посиленими дверима
з негорючих матеріалів
(металевими або дерев’яними,
оббитими
залізом) чи захисними
екранами (кам’яними,
цегляними, залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м;

• основні

приміщення,
призначені для укриття
населення, мають примусову або природну
вентиляцію;

• має бути забезпечено

вільний доступ маломобільних груп населення
(для закладів освіти з наявністю зазначеної категорії осіб) або є технічна
можливість дообладнання в термін до 24 годин;

• об’єкт має перебувати

у задовільному санітарному та протипожежному стані (відповідно до
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норм
протипожежних
і санітарних правил);

• засоби надання медич-

• має бути забезпечено

• засоби зв’язку та опо-

необхідні захисні властивості для захисту від
звичайних засобів ураження та зовнішнього
іонізуючого випромінювання, встановлених для
протирадіаційних укриттів (споруд подвійного
призначення із відповідними захисними властивостями).

Необхідні захисні властивості забезпечують об’єкти зі стінами 2-2,5 цеглини
завтовшки або з цільних
залізобетонних конструкцій (блоків, панелей) товщиною від 56 см. Відповідні
захисні властивості також
забезпечує шар ґрунту
товщиною 67-78 см (мішок
із піском, укладений поперек конструкції). У разі,
якщо будівельні конструкції мають меншу товщину,
можливо збільшення захисних властивостей шляхом додаткового обкладення мішками з ґрунтом
чи піском, встановлення
екранів із залізобетонних
конструкцій
(панелей,
блоків тощо).
Обладнання укриттів розраховується на безперервне перебування впродовж
не менше 48 годин, тож
необхідно забезпечити:
• місця для сидіння (ле-

жання). Можна використовувати наявні в закладах стільці, лавки чи
ліжка, спортивні мати,
каремати;

• ємності

з питною водою (одна особа/2 л на
добу);

• контейнери для продук-

тів харчування;

• виносні баки для нечис-

тот, що щільно закриваються (для неканалізованих будівель і споруд);

• резервне штучне освіт-

лення (електричні ліхтарі, свічки, гасові лампи
тощо) та електроживлення;

• первинні

засоби пожежогасіння (відповідно
до встановлених норм);

ної допомоги;

віщення (телефон, радіоприймач,
інтернет,
рекомендовано
встановлення Wi-Fi пристроїв);

• шанцеві

інструменти
(лопати штикові та совкові, ломи, сокири, пилки, ножівки тощо);

• однією з вимог є дотри-

мання правила не менше метра на людину.

У закладах освіти мають
бути створені відповідні
умови та проведені попередні заходи з підготовки
всіх учасників освітнього
процесу, а саме:
• ознайомлення з місцем

розташування
укриттів
фонду захисних споруд цивільного захисту,
правилами
поведінки
під час переміщення до
укриття та перебування в
ньому;

• пояснення дій, що пе-

редбачені Планом реагування на надзвичайні
ситуації або Інструкції
закладу;

• обговорення необхідних

речей, які учасники освітнього процесу повинні
взяти із собою в укриття;

• розподіл учасників освіт-

нього процесу в укриттях
із урахуванням місткості
та розташування;

• встановлення покажчиків

напрямку руху до укриттів для швидкого та безпечного переміщення.

Почувши сигнал оповіщення необхідно організувати переміщення учасників освітнього процесу
у
супроводі
вчителя
або відповідальної особи,
яка після завершення небезпеки та оголошення
сигналу скасування повітряної тривоги організує
повернення учасників освітнього процесу до запланованих заходів, а також
перевірятиме наявність учнів в укритті та у приміщеннях закладу освіти після завершення небезпеки.
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У ВИПАДКУ СИГНАЛУ
НЕБЕЗПЕКИ
Відповідальна
особа
вмикає наявну систему
оповіщення закладу.
Вчитель сповіщає учнів
про загрозу, а батьків про переміщення дітей до
укриття.
Необхідно організувати
пересування двома колонами в приміщенні класу
та швидко залишити кабінет.
Для супроводу початкових класів можуть бути залучені помічники.
Для швидкого надання
медичної допомоги має
бути залучений медичний
працівник.
Відповідальні особи після
оголошення сигналу оповіщення мусять перевірити
всі приміщення закладу
на відсутність у них учасників освітнього процесу
та працівників закладу,
по завершенню перевірки прямувати до найближчого укриття.
Учні, які знаходяться на
подвір'ї закладу, під час
сигналу оповіщення повинні самостійно рухатися
до найближчого укриття
фонду захисних споруд.
У середині захисної споруди відповідальні особи
повинні допомогти учасникам освітнього процесу
швидко та спокійно зайняти місця.
Під час перебування
в захисній споруді вчителі та вiдповiдальнi особи
здійснюють необхідну підтримку, заходи для комфортного та спокійного
перебування в укритті.
Після завершення небезпеки та оголошення про
відбій тривоги вчителі та відповідальні особи стежать
за тим, щоб вихід усіх учасників освітнього процесу
з укриттів здійснювався колонами або групами.
Під час переміщення до
укриттів необхідно врахувати наявність інклюзивних
груп і класів.
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ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОСУДДЯ

ЯК СТРАТЕГІЧНІ СПРАВИ ГРОМАДСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРАВОСУДДЯ
ВПЛИВАЮТЬ НА ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЖІНОК
За допомогою стратегічних справ та використання міжнародно-правових інструментів Громадський центр правосуддя Одеської обласної організації ВГО "Комітет виборців України" формує правові, адміністративні та медійні прецеденти впливу в сфері захисту прав жінок
та дівчат згідно з міжнародними стандартами в умовах війни та воєнного стану. Зараз правники центру мають підтверджені кейси впливу
стратегічних справ у сфері оформлення документів для дітей за межами України та звернень до Європейського суду з прав людини в умовах війни. Окрім напрацьованих правових алгоритмів захисту така реакція правозахисних організацій працює як запобіжник порушень прав
жінок та дівчат у майбутньому.
Правова
допомога
кримчанці оформити документи на дитину в посольстві України в Молдові
показала "сірі зони" у сфері оформлення за кордоном документів для дітей
з окупованих територій
у зв’язку з війною.
До Громадського центру правосуддя звернулася
жінка зі скаргою на представників посольства України в Молдові. За її словами,
у травні 2022 року їй відмовили в прийомі, оскільки
вона повідомила, що має
отримані в окупованому
Криму російські документи. Зокрема, йшлося про
її паспорт та свідоцтво про
народження дитини. Жінка
хотіла оформити дитині
проїзний документ, але їй
повідомили, що оскільки
вона "отримала в Криму
російське громадянство,
то втратила українське
і посольство її приймати
не буде". В процесі роботи
з жінкою було встановлено,
що вона з родиною, включаючи двох неповнолітніх
дітей, постійно проживали в Криму. Після окупації
Криму російською федерацією вони продовжили
там проживати та разом
з чоловіком отримали російські паспорти, оскільки
без них в Криму проживати
дуже складно. Молодша
дитина народилася у 2017
році і тому має свідоцтво
про народження тільки російського зразка. Після початку повномасштабного
вторгнення родина прийняла рішення виїхати з Криму
та України в цілому з мотивів безпеки. У зв’язку з тим,
що у дітей не було проїзних документів для поїздок
за кордон, родина, діставшись Республіки Молдова,
звернулася до посольства
України. Ставлення, яке
вони зустріли в посольстві,
змусило їх сильно хвилюватися. Першим питанням
при зверненні до Громадського центру правосуддя
було: "Ми дійсно вже не
громадяни України?".
Аби допомогти жінці,
було здійснено декілька кроків. У першу чергу,
складено та подано за-

яву до суду в м. Одеса
про встановлення факту народження дитини
на тимчасово окупованій
території. Після отримання
позитивного рішення суду
на підставі нього було отримано українське свідоцтво про народження, яке
отримала клієнтка.

риторії, які додаються до
заяви про державну реєстрацію відповідного акту
цивільного стану. Відповідно, отримання громадянами України в окупованому
Криму паспортів рф не
тягне жодних юридичних
наслідків, зокрема й відповідальності.

територій, тягне порушення прав цих людей та посилення стресу в умовах
війни. Тому реакція організації у рамках цього кейсу
стане у подальшому запобіжником таких порушень
у майбутньому стосовно
інших громадян.

ки жінка проживала у м.
Маріуполь, з нею був втрачений зв’язок, відповідно
неможливо було отримати
довіреність на представництво її інтересів у Європейському суді з прав людини. Оскільки суди в Україні
фактично перестали працювати, неможливо було
отримати копії рішень національних судів для долучення їх до матеріалів
скарги.
Відповідно до правил роботи Європейського суду з
прав людини надання разом із заявою довіреності
та копій рішень національних судів є обов’язковою
умовою прийняття заяви до
розгляду.

Водночас до Посольства України в Республіці Молдова було скеровано
звернення
від
громадської
організації,
у якому наведено аргументи про неприпустимість дискримінації людей
з тимчасово окупованих
територій, а також роз’яснені положення законодавства про наслідки отримання
громадянами
України документів від окупаційної влади.
Зокрема, відповідно до
Закону України "Про забезпечення прав і свобод
громадян та правовий
режим на тимчасово окупованій території України"
будь-який акт (рішення,
документ), виданий органами та/або особами,
передбаченими
частиною другою цієї статті, є
недійсним і не створює
правових наслідків, крім
документів, що підтверджують факт народження,
смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на
тимчасово окупованій те-
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Після таких дій стратегічного захисту у червні
2022 року жінка повторно
звернулася до посольства
України в Молдові і вже без
жодних перепон оформила проїзні документи на
дітей.
Цей індивідуальний кейс
правового захисту піднімає важливу проблему
оформлення документів
для дітей за межами України. Евакуація жінок з дітьми за кордон з окупованих
територій у зв’язку з війною
- це непоодинокі випадки.
Очевидно, що у таких людей можуть бути нюанси
з документами. Більшість
таких людей мають паралельно з українськими
документами також і російські. Або, як у випадку
цього кейсу, тільки російські, особливо, коли йдеться про дітей.
Необізнаність працівників посольств/консульств
у сфері законодавства,
яке регулює права та статус людей з окупованих

Врахування
Європейським судом з прав людини
особливих
умов
перебування
заявників
та функціонування національної судової системи
допоможе іншим потенційним заявникам не втратити своє право на звернення до цієї міжнародної
інституції.
Клієнтка звернулася до
Громадського центру правосуддя із запитом подати
заяву до ЄСПЛ проти України у зв’язку з вбивством
її сина у м. Маріуполь у
2014 році.
Як випливає з матеріалів кримінальної справи,
сина вбили представники держави - одного з підрозділу МВС. Строк подачі
скарги
спливав
29 березня 2022 року.
Скарга стосувалася порушення права на життя, тобто права, гарантованого
статтею 2 Конвенції.
З початком повномасштабного вторгнення, оскіль-
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Попри такі умови адвокатка Громадського центру правосуддя ухвалила
рішення подавати заяву.
Одночасно було підготовлено обґрунтування, чому
неможливо подати всі необхідні документи у зв’язку
з війною та воєнним станом в Україні. В результаті
Європейський суд з прав
людини відступив від своєї
звичайної практики відмовляти у розгляді заяви, якщо
не вистачає передбачених
правилами
документів,
і відкрив процедуру розгляду справи.
У зв’язку з війною, вірогідно, будуть непоодинокі випадки неможливості подати всі необхідні документи
для розгляду заяви в Європейському суді з прав
людини. Тому створення
такої практики, як описано
в цьому кейсі, може допомогти іншим громадянам
не втратити своє право
на звернення до Європейського суду з прав людини.
Ініціатива "Рівні права для
жінок та дівчат з вразливих
груп в умовах пандемії
COVID-19" впроваджується Одеською обласною
організацією ВГО "Комітет
виборців України" через
Громадський центр правосуддя за фінансової
підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів.

ІЗБІРКОМ: ВЛАДА ПІД КОНТРОЛЕМ ВИБОРЦІВ
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ПІДТРИМКА ГРОМАД В УМОВАХ ВІЙНИ
ВІД ГРОМАДСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРАВОСУДДЯ У ТАТАРБУНАРАХ

Громадський центр правосуддя в місті Татарбунари протягом червня-липня 2022 року продовжив надання сервісної правової, психологічної
та гуманітарної допомоги мешканцям громад. Значна частина такої підтримки торкалася жінок та дітей з родин внутрішньо переміщених
осіб. На запит місцевих органів влади розпочалася програма підготовки державних службовців з безпекових питань, які надалі будуть навчати персонал своїх установ. Діяльність центру розширена на Ренійську громаду, що зафіксовано підписаним Меморандумом про співпрацю
з міською радою.

Правники Громадського
центру правосуддя надають безоплатну правову
допомогу в офісі організації та на виїздах. 19 липня
відбувся черговий виїздний
прийом з надання правової допомоги в обласному
центрі матері та дитини
"Життя". Жінок із вразливих
груп цікавили питання постановки на квартирний
облік як сиріт, виїзду за
межі України як біженок
та соціальної підтримки
у країнах Європейського
Союзу, оформлення права власності на житловий
будинок. Багато звернень
до центру завершилися
успішним
вирішенням
правових проблем людей.
Так, центр допоміг розблокувати банківські картки
для родини із села Дивізія,
оскільки через виконавче провадження вони не
мали можливості придбати одяг та продукти харчування для дітей. Мешканцю
Татарбунарської громади
правники центру допомогли через орган опіки та піклування зустрічатися з дітьми. Жінці-ВПО з Миколаєва
правники
Громадського
центру правосуддя допомогли покращити житлові
умови перебування.
Психологічна та гуманітарна підтримка Громадського центру правосуддя
була направлена переважно на родини внутрішньо переміщених осіб
(дорослих та дітей). Психологи та волонтери Громадського центру правосуддя
супроводжують щотижневі
зустрічі для переселен-

ців "Рука допомоги", "Ти
не один" (вечір з психологом), заходи арт-терепії.
Продовжилася
робота
групи-жінок ВПО "Готуємо
разом" - переселенки на
базі дитячого садка готують
їжу для себе, безоплатної
передачі ВПО та іншим
вразливим групам. Під час
роботи жінки спілкуються
та підтримують одна одну.
З продуктами допомагає
місцевий бізнес. Так, 18
липня представники фермерського господарства
"Хаджидер" передали молочні продукти, і роблять
це вже не вперше. Громадський центр правосуддя продовжив роботу
зі сприяння у працевлаштуванні ВПО. Зокрема, допомогли влаштуватися на
посаду за спеціальністю
переселенці Галині, яка до
війни працювала в одному
з районних представництв
Держгеокадастру у Миколаївській області.
Окремі заходи проводяться центром для дітей
ВПО, які більше потребують підтримки, у тому числі
щодо організації дозвілля. 22 червня психологи та
волонтери Громадського
центру правосуддя провели для дітей та їхніх матусь розважально-ігровий
захід "На гостини до літа",
із солодощами та подарунками. Спільно з дитячим садочком "Колосок"
було організовано дитяче
свято до Дня Конституції
України - для дітей, їхніх
матерів та бабусь провели
ігри на правову тематику
та майстер-класи. 30 лип-
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ня було організовано для
дітей ВПО виїзд до приморського села на Міжнародний день дружби. Також
психологи Громадського
центру правосуддя спільно з вихователями дитячого
садка "Колосок" провели
дитяче свято "Від щирого
серця", екскурсії до місцевого музею "Допитливій
малечі про музейні речі"
та "Історичними стежками
міста".
Гуманітарний блок роботи Громадського центру
правосуддя
пов’язаний,
у першу чергу, з підтримкою ВПО та інших вразливих груп продуктами,
засобами гігієни, дитячим
харчуванням, медикаментами й іншими речами
першої необхідності. У цій
сфері центр тісно співпрацює з давніми партнерами - Благодійним фондом
"Еммануїл". Так, 2 липня
Громадський центр правосуддя спільно з БФ "Еммануїл" провів інформаційну зустріч з внутрішньо
переміщеними особами
та передали продуктові
набори від громадян Норвегії. Всього було передано 43 продуктові набори
та понад 60 дитячих подарункових наборів. Також
декілька разів було організовано передачу продуктових наборів для родин
ВПО від місії "Слово віри".
Часто Громадський центр
правосуддя отримує спеціальні запити на гуманітарну допомогу. Так, 9
червня офіс отримав запит
щодо спеціальних "ходунків" для жінки, яка без них

не може пересуватися.
Завдяки партнерам центру, БФ "Еммануїл", вже через п’ять днів такі "ходунки"
були придбані та передані
заявниці. Інший напрямок
гуманітарної роботи центру - підтримка жіночої волонтерської ініціативи "Від
мами до мами" - забезпечення дитячими та жіночими речами ВПО, ромської
спільноти,
багатодітних
родин та інших вразливих
груп.
На запит місцевих органів влади розпочалася
програма підготовки державних службовців з безпекових питань, які надалі
будуть навчати персонал
своїх установ. 23 червня
спільно з представниками
Татарбунарського сектору ДСНС було проведено пілотне навчання, яке
показало значний запит
щодо такої підготовки.
Було вирішено визначити
від кожної установи по одному представнику, який
пройде цикл підготовки та
зможе проводити надалі
навчання у своїй установі.
Для обладнання укриттів у
громаді спільно з волонтерами було придбано та
встановлено 40 світлодіодних електричних лампочок
з акумуляторними батарейками. Підтримує місцеву владу центр і щодо
стратегічних для громади
гуманітарних питань. Зокрема, центр виступив
ініціатором
звернення
до Національної агенції
гуманітарної
допомоги
ZDOROVI щодо надання для місцевої лікарні
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медичного
обладнання
і медикаментів для полового будинку та для лікування
захисників України.
Діяльність центру розширена на Ренійську громаду, що зафіксовано
підписаним Меморандумом про співпрацю з міською радою. Відповідно до
Меморандуму
Громадський центр правосуддя
та Ренійська міська рада
об’єднують свої зусилля
та потенціал для посилення спроможностей в громаді з вирішення питань
безпеки та правопорядку;
посилення правових спроможностей місцевих жителів та ВПО з акцентом
на запобігання виникнення
у них проблем правового
характеру; посилення гуманітарного
реагування
в громаді щодо підтримки ВПО та інших вразливих
груп. Поряд з розбудовою
співпраці з новими партнерами
Громадський
центр правосуддя не забуває підтримувати давніх
партнерів з числа органів
влади. Зокрема, в день Національної поліції України
в офісі Громадського центру правосуддя відбулася
комунікаційна зустріч поліцейських з ветеранами
правоохоронних органів,
під час якої були відзначені
представники поліції за налагодження партнерства
з громадою.
Діяльність Громадського
центру правосуддя в м. Татарбунари впроваджується Одеською обласною
організацією ВГО "Комітет
виборців України".
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ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОСУДДЯ

У МІСТАХ ТАТАРБУНАРИ І РЕНІ
СКООРДИНУВАЛИ БЕЗПЕКОВУ ТА ГУМАНІТАРНУ РОБОТУ
За результатами обговорень 4-5 серпня 2022 року в містах Татарбунари і Рені оцінили правові, безпекові та гуманітарні виклики в громадах,
а також скоординували спільні ініціативи. В Татарбунарській громаді розвиватимуть "сусідську варту" та підготують чиновників до безпекових
загроз, розроблять мапу укриттів та програму посилення економічних спроможностей ВПО. Ренійська громада націлена посилити безпеку
на дорогах, допомогти ВПО підготуватися до зимового періоду і розвивати притулок для постраждалих від домашнього насильства. В обох
громадах для ВПО буде поширена детальна "дорожня мапа" різних видів послуг та допомоги.

Основною метою обговорень, які організував
Громадський центр правосуддя спільно з Татарбунарською та Ренійською
міськими радами, було
привернути увагу до виявлених проблем у громадах в умовах війни
та воєнного стану, а також
скоординувати спільну діяльність щодо ефективного реагування на правові,
безпекові та гуманітарні
виклики. Дискусія була побудована на попередніх
результатах
опитування правових і безпекових
потреб жителів громад
та ВПО.
Дискусія
проходила
у трьох напрямках:
1) актуальні безпекові загрози в громаді, співпраця
правоохоронних органів
та громадськості щодо
підтримки правопорядку
в умовах війни та воєнного
стану;
2) становище внутрішньо
переміщених осіб у гро-

маді та актуальні муніципальні/неурядові програми підтримки ВПО;
3) особливості освітнього
процесу в умовах війни/
воєнного стану.
Перший круглий стіл
відбувся 4 серпня у медіацентрі
Татарбунарської
публічної бібліотеки. Участь
в обговоренні взяв 21 учасник - представники виконавчого комітету міської
ради, поліції, ДСНС, соціальних служб, служби
у справах дітей, пробації,
громадські радники, представники
волонтерських
спільнот та громадські активісти з числа внутрішньо
переміщених осіб.
За підсумками обговорень у Татарбунарській
громаді розвиватимуть "сусідську варту" та підготують
чиновників до безпекових
загроз, розроблять мапу
укриттів та програму посилення економічних спроможностей ВПО.
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Дискусія почалася з огляду основних безпекових ризиків у громаді. Свої
думки з цього приводу висловили керівник Громадського центру правосуддя
Леонід Семененко та поліцейський офіцер громади Юрій Андрієнко.
Нещодавно в Татарбунарській громаді відбулося відкриття поліцейської
станції, що стало результатом співпраці Головного
управління
Національної
поліції в Одеській області,
органів державної влади
й місцевого самоврядування в рамках безпекового проєкту "Поліцейський
офіцер громади".
На допомогу лейтенанта поліції Юрія Андрієнка
розраховують близько шести тисяч мешканців міста Татарбунари. З іншого
боку, представники самої
громади готові допомагати поліції у забезпеченні
правопорядку через ініціативу "сусідської варти".

Своїм досвідом такої
співпраці поділились волонтерки Валентина Ганська та Тамара Данільченко, які очолюють групи
"сусідської варти" у себе в
мікрорайонах. За словами
активісток, з початком роботи груп "сусідської варти"
у мікрорайоні зменшилася кількість крадіжок
особистого майна та порушень правил дорожнього руху. В умовах війни
та воєнного стану значення роботи "сусідської варти" значно зросло, адже
місцеві жителі одразу виявляють незнайомих людей
чи підозрілі транспортні засоби.
Зважаючи
на
безпекові виклики війни, спільно вирішено підготувати
та
оновлювати
мапу
укриттів в громаді, а також навчати чиновників
з безпекових питань.
Щодо створення мапи
розміщення сховищ на території громади начальниця відділу соціального за-
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хисту та охорони здоров’я
Олена Діордієва запропонувала додати інформацію про відділи соціального забезпечення, ЦНАП,
медичні заклади та розмістити її в доступних місцях.
Офіцер ДСНС Сергій Івасенко поінформував про
наявність укриттів в закладах освіти.

”

З 10 шкіл укриття мають 8. Частина з них
забезпечуються
укриттями, які є в дитячих дошкільних навчальних закладах.
Практично всі вони приведені у належний стан
та мають можливість прийняти дітей у разі оголошення повітряної тривоги".
Інструктор з тактичної медицини ДСНС Віталій Мукієнко розповів про спільну
ініціативу з Громадським
центром
правосуддя
щодо підготовки місцевих
чиновників до різних безпекових подій.
продовження
на стор. 15 >>

ІЗБІРКОМ: ВЛАДА ПІД КОНТРОЛЕМ ВИБОРЦІВ
<< початок
на стор. 14
На запит місцевих органів влади розпочалася
програма підготовки державних службовців з безпекових питань, які надалі
будуть навчати персонал
своїх установ. 23 червня
спільно з представниками
Татарбунарського сектору ДСНС було проведено
пілотне навчання, яке показало значний запит щодо
такої підготовки. Було вирішено визначити від кожної
установи по одному представнику, який пройде
цикл підготовки та зможе
проводити надалі навчання
у своїй установі. Директорка ЦНАПу Інна Ватаманюк
запропонувала провести
теоретичні та практичні
зайняття з працівниками
ЦНАПу, адже уміння надати допомогу людині, яка
отримала травму чи то поранення, може врятувати
не одне життя.

ВПО підготуватися до зимового періоду та розвивати
притулок для постраждалих від домашнього насильства.
Найбільшу увагу в обговоренні приділили безпековому блоку, зокрема
ситуації з безпекою на дорогах, зважаючи на роль
громади як логістичного
та транспортного коридору до країн Європейського Союзу. Під час дискусії
присутні
представники
влади одноголосно зазначили, що найгостріша
проблема в громаді - це
погіршення дорожньої та
пожежної безпеки через
велике
скупчення
вантажівок, що знаходяться
в очікуванні розвантаження до місцевого порту.
Водії в порушення правил
дорожнього руху не до-

тримуються дистанції між
автомобілями, що у свою
чергу впливає і на протипожежний стан. Адже у разі
загорання однієї автівки,
може виникнути загроза і
для інших, що, в свою чергу, заважатиме спецтранспорту ДСНС, поліції та
швидкої медичної допомоги оперативно діставатися
до відповідного джерела
небезпеки - розповів представник ДСНС.

Ілюстрацією таких загроз
став вибух цистерн бензовоза вночі 19 липня 2022
року в порту Рені.

З водіями потрібно
проводити роз’яснювальну роботу, говорити
про
дотримання
правил безпеки, адже вони
реально несуть загрозу для жителів міста, тим
більше, що так близько
до нього знаходяться", підтвердила секретарка
Ренійської міської ради
Оксана Єфименко.

Так, переселенка Наталія Литвин підкреслила,
що незабаром розпочнеться
осінньо-зимовий
період, а практично ніде
придбати вугілля та дрова,
та і вартість їх захмарна.
Це питання потрібно обговорювати не лише на рівні
керівництва міста та підприємців, але і залучати
регіональну владу, міжна-

”

Проблеми ВПО в громадах схожі - окрім гуманітарних першочергових
потреб, це - наближення
опалювального
сезону
та відсутність ресурсів на
придбання опалювального
матеріалу (вугілля, палетів
тощо).
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родні організації та благодійників.
Інше питання - острах
щодо очного навчання
в школах з початку вересня, безпека дітей та забезпечення необхідних умов
для навчання (нестача підручників для дітей ВПО). Наразі міська рада та управління освіти в Ренійській
громаді проводять опитування серед батьків щодо
вибору форми навчання
для своєї дитини.
Аналогічно побудована
робота з цього приводу
і в Татарбунарській громаді. За результатами
обговорень в обох громадах для ВПО затверджена
детальна "дорожня мапа"
різних видів послуг та допомоги, яка буде поширюватись як у вигляді буклетів,
так і в електронному варіанті.
Обговорення організовані Громадським центром правосуддя в м.
Татарбунари
спільно
з Татарбунарською міською радою та Ренійською
міською радою. Громадський центр правосуддя це мультифункціональний
хаб, який розвиває дружнє
правосуддя в громадах та
просуває новий формат
співпраці між органами
правосуддя, місцевою владою та мешканцями на
принципах довіри та відповідальності.

У місті Рені круглий стіл
"Правові, безпекові та гуманітарні потреби Ренійської
громади в умовах війни/
воєнного стану" пройшов 5
серпня в приміщенні міської публічної бібліотеки.
Обговорення організовано
у співпраці з Ренійською
міською радою, участь в
дискусії взяли 11 учасників - представники міської
ради, ДСНС, пробації, соціальних служб, управління
освіти, центру зайнятості та
громадських організацій.

Діяльність Громадського
центру правосуддя в м. Татарбунари впроваджується Одеською обласною
організацією ВГО "Комітет
виборців України".

За підсумками обговорень, Ренійська громада
націлена посилити безпеку на дорогах, допомогти

ДЕСЯТЬ ГРОМАД ОДЕЩИНИ БРАТИМУТЬ УЧАСТЬ
У МІЖНАРОДНОМУ ПРОЄКТІ
Проєкт "ГОВЕРЛА" 19 липня оголосив громади-переможці конкурсного відбору в Житомирській, Закарпатській, Одеській і Рівненській
областях.
З цими громадами працюватимуть над втіленням
реформ, зміцненням місцевого
самоврядування
і підвищенням рівня залучення жителів.

Проєкт "ГОВЕРЛА" - п’ятирічна програма, яка
впроваджується
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і
реалізовується
компанією DAI Global LLC (DAI).
Ініціатива працює у тісній
координації з органами
влади, передусім із Міністерством розвитку громад
та територій України, Верховною Радою України, а
також іншими проєктами,
які фінансуються USAID, та
донорами задля надання
відповідної та своєчасної
технічної допомоги.

Від Одеської області
участь у проєкті братимуть Арцизька, Балтська,
Білгород-Дністровська,
Болградська, Визирська,
Доброславська,
Кодимська,
Саф'янівська,
Чорноморська та Южненська громади.

izbirkom.org.ua

cvu.od.ua
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ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ДО МІНІСТЕРКИ З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ
ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
ІРИНИ ВЕРЕЩУК
Одеська обласна організація ВГО "Комітет виборців України" висловлює занепокоєння через появу повідомлення про те, що готується законодавча ініціатива про введення кримінальної відповідальності за отримання паспорту рф в умовах окупації. Вважаємо неприпустимим не тільки
ухвалення такого закону, а навіть ініціювання дискусії про це.
По-перше, ще у 2014 році Україна визначилася зі статусом документів, які видаються державою-окупантом. У статті 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" зазначено, що будь-який акт (рішення, документ),
виданий органами держави-окупанта, є недійсним і не створює правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження, смерті,
реєстрації (розірвання) шлюбу особи на тимчасово окупованій території. Тож абсолютно незрозуміло, з яких причин зараз необхідно змінювати
цей підхід.
По-друге, отримання паспорту рф в умовах окупації є у більшості випадків умовою виживання наших громадян на окупованій території. Оскільки
без отримання цього документу громадяни не мають доступу до гуманітарної допомоги, соціальних виплат, банків, роботи та медичної допомоги.
Відсутність паспорту рф також може позбавляти людей можливості пересування. В умовах, коли зараз Україна не в змозі підтримати та допомогти своїм громадянам в окупації, неприпустимим є ініціювання кримінального покарання українців за те, що вони вживають заходів для своєї
безпеки та забезпечення свого життя в тих умовах, в яких опинились не зі своєї волі.
По-третє, ми вважаємо, що обговорення такої відповідальності лише посилює нашого ворога. З одного боку, це привід для додаткових інформаційних маніпуляцій окупанта та залякування ним наших громадян. А з іншого боку, це ніби легалізація його дій та актів на окупованій територій шляхом перекладання відповідальності з окупанта на українських громадян. Такий підхід суперечить принципам міжнародного гуманітарного права.
З огляду на викладене, просимо Вас припинити цю ініціативу, яка є, на наш погляд, незаконною, несправедливою і такою, що роз’єднує та послаблює наше суспільство у складний воєнний час.
З повагою,
Одеська обласна організація ВГО "Комітет виборців України"

Виготовлення цієї газети стало можливим завдяки допомозі американського
народу, наданій через проєкт Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
"Медійна програма в Україні", який виконується міжнародною організацією Internews.
Зміст є виключно відповідальністю видання ІзбірКом та необов’язково відображає
точку зору USAID, Уряду США та Internews.

ІЗБІРКОМ-КОМ'ЮНІТІ
ПІДТРИМАЙ НА ПАТРЕОНІ
Стань
підписником
нашого видання.
Обери один з чотирьох
варіантів підписки та стань
учасником нашої команди.
patreon.com/izbirkom

СФОТОГРАФУЙСЯ З ГАЗЕТОЮ

ДОЛУЧИСЬ ДО СОЦМЕРЕЖ

Зроби фото
газетою.

Підпишись та розкажи про
це друзям, поділись постом
про те, як підтримати
незалежну журналістику.

з

нашою

Надсилай фото на
пошту:
odizbirkom@gmail.com

Ми у Facebook:
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