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ВСТУП 

З

2014 року з різною інтенсивністю триває збройний конфлікт на Донбасі.
В 2014–2015 роках відбувалися найбільш
запеклі бої, під час яких була зафіксована левова частка всіх загиблих та поранених, як військових, так і цивільних
осіб. Починаючи з 2016 року загальна
інтенсивність бойових дій знизилася,
але обстріли військових позицій мають
місце майже кожного дня, спричиняючи нові жертви з обох боків від лінії
розмежування.
Негативні наслідки збройного конфлікту на Донбасі відчувають на собі різні
категорії осіб. У публічному просторі
особливу увагу абсолютно справедливо
відведено положенню військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь
в бойових діях, а також їх соціальним
гарантіям, передбаченим українським
законодавством. У той же час існують
категорії осіб, які виконують / виконували свої професійні обов’язки поблизу
лінії розмежування в умовах підвищеної
небезпеки в період бойових дій, і часто
відчувають на собі несправедливий
підхід в питаннях надання соціальних
гарантій за роботу в особливих умовах.
Це такі категорії осіб, як:

�

медичні працівники;

�

соціальні працівники;

1

https://bit.ly/2U9odqd

2

https://bit.ly/3kfpuqe

3

https://bit.ly/3eB0CrS

�

працівники об’єктів інфраструктури
і комунікацій (слюсарі, ремонтники,
електрики і т. д.), комунальних підприємств, що забезпечують надання
газо-, водо-, електропостачання.

За результатами документування фактів
порушень прав людини Луганський обласний правозахисний центр «Альтернатива» вже готував тематичні звіти, в яких
частково були затронуті питання негативних наслідків збройного конфлікту на осіб,
які виконували свої професійні обов’язки
в зоні бойових дій, таких як, медичні працівники («Заборонена мішень: медичні
заклади під обстрілами» 1), соціальні
працівники («Сам на сам з війною: вплив
збройного конфлікту на дотримання прав
людей похилого віку»2), працівники об’єктів інфраструктури і комунікацій («Тест
на виживання: житлово-комунальні будні
цивільного населення в зоні конфлікту»3).
І якщо у вищенаведених звітах насамперед мова йшла про порушення правил
ведення війни щодо обстрілів саме об’єктів
цивільної інфраструктури, то даний звіт
безпосередньо висвітлює положення цивільних осіб, що працюють в небезпечних
умовах збройного конфлікту, та їх соціальний захист.

7

Звіт за результатами моніторингу положення медичних та соціальних працівників,
робітників комунальних служб, співробітників Державної служби з надзвичайних
ситуацій, що виконують свої професійні обов’язки в умовах збройного конфлікту

Проведене моніторингове дослідження
базувалося на двох основних завданнях:
�

�

аналізі законодавства України щодо
надання соціальних гарантій медичним та соціальним працівникам,
робітникам комунальних підприємств, співробітникам Державної
служби з надзвичайних ситуацій
(далі — Д СНС) за роботу в особливо небезпечних обставинах в умовах
збройного конфлікту та застосування його на практиці;
описі конкретних фактів порушень
прав людини, з якими стикаються/
стикалися представники досліджуваних категорій по обидві сторони
від лінії розмежування при виконанні своїх професійних обов’язків.

Звісно, через те, що на сьогоднішній день
інтенсивність бойових дій значно нижча,
ніж у попередні роки, може здаватися, що
питання, пов’язані із забезпеченням

8

соціальними гарантіями осіб, які виконують свої професійні обов’язки в небезпечних умовах військового часу, не є
актуальними. Але в будь-який час ситуація може змінитися, збройний конфлікт
може загостритися, і значна кількість
категорій цивільних громадян, які виконують соціально важливі функції на лінії
зіткнення, опиняться в умовах, що потребуватимуть окремої уваги з боку держави.
З якими проблемами стикаються представники зазначених категорій під час
виконання ними службових обов’язків
в умовах збройного конфлікту? Чи надає
держава якісь соціальні гарантії за роботу в особливо небезпечних умовах? Як
на практиці застосовуються передбачені
законодавством норми щодо соціального
захисту? На ці та інші питання дає відповіді моніторингове дослідження, яке було
проведене ЛОПЦ «Альтернатива» протягом жовтня 2019 — серпня 2020 років.

МЕТОДОЛОГІЯ 

В

рамках дослідження за допомогою
розроблених опитувальників були
проведені глибинні інтерв’ю з медичними
та соціальними працівниками, представниками комунальних служб, співробітниками ДСНС, що виконували/виконують
свої професійні обов’язки в населених
пунктах Донецької та Луганської областей, яких торкнувся збройний конфлікт
по обидві сторони від лінії розмежування.
До моніторингового дослідження були
залучені документатори Коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі», що
пройшли спеціальні тренінги та мали
на практиці застосувати отримані знання та навички з документування фактів порушення прав людини. Інтерв’ю
були проведені як в населених пунктах
підконтрольної частини України, так
і на території окремих районів Донецької та Луганської областей (далі — 
ОРДЛО). Частина респондентів проживає та працює в населених пунктах, які
в 2014 році були окуповані незаконними
збройними формуваннями (далі — НЗФ)
т.зв. «ЛДНР» та наразі знаходяться під
контролем української влади. Ці респонденти описували факти порушень прав
людини, що мали місце в 2014 році.
Під час реалізації проекту був проведений моніторинг та аналіз відкритих
джерел інформації, що безпосередньо
стосуються фокусу дослідження. Окрема
увага була приділена вивченню законодавства щодо надання соціальних
гарантій представникам досліджуваних
категорій.

Важливим етапом дослідження була
робота з відповідями на інформаційні запити, що були надіслані органам
державної влади, зокрема, Міністерству
охорони здоров’я, Міністерству соціальної політики, Міністерству у справах
ветеранів, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Державній службі з надзвичайних
ситуацій; органам місцевого самоврядування, закладам охорони здоров’я,
територіальним центрам соціального
обслуговування, управлінням освіти,
комунальним підприємствам Донецької
та Луганської областей. В запитах йшла
мова про існуючі нормативно-правові
акти (далі — НПА), що регулюють надання соціальних гарантій чи статусів
представникам досліджуваних категорій, їх застосування на практиці, функціонування Єдиного державного реєстру
ветеранів війни, кількість медичних
та соціальних працівників, що загинули під час виконання своїх професійних
обов’язків тощо.
Загалом під час дослідження було
проведено 30 глибинних інтерв’ю (9 — 
з респондентами з непідконтрольної
території), надіслано 57 інформаційних
запитів, отримано 98 відповідей. Із міркувань анонімності та безпеки в тексті
звіту імена респондентів змінені.
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ЦЕНТРАЛЬНІ
СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

П

роведене дослідження дає підстави
стверджувати, що основні виклики,
з якими стикаються особи, що працюють
у сфері забезпечення життєдіяльності
населених пунктів в умовах збройного
конфлікту, та які несуть загрозу для їх
життя та здоров’я, пов’язані з:

y

небезпекою військових дій (обстріли невибіркового характеру, вибухи
тощо);

y

психологічним та фізичним насильством з боку НЗФ т.зв. «ЛДНР», включаючи погрози зброєю та нанесення
тяжких тілесних ушкоджень;

y

примусовими роботами;

y

виконанням незаконних наказів.

За інформацією Департаментів охорони
здоров’я Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій протягом
2014–2020 років під час виконання своїх
професійних обов’язків загинуло 7 медичних працівників (3 — в Луганській,
4 — в Донецькій областях), отримали
поранення 8 осіб (5 — в Луганській,
3 — в Донецькій областях). Ці інциденти мали місце під час обстрілів, коли
медики або знаходилися в медичних закладах, або перебували на викликах, або
під час дороги на роботу чи зворотньо.

4

10

Серед соціальних працівників загиблих
та поранених під час виконання професійних обов’язків в рамках проведеного
дослідження зафіксовано не було.
За інформацією комунального підприємства (далі — КП) «Компанія Вода
Донбасу» в період з 2014 по 2020 роки
на території Донецької області через обстріли загинуло 9 співробітників, з них
безпосередньо на робочому місці — 4;
було поранено 26 працівників (з них
18 — на робочому місці, 2 — по дорозі
на роботу, 6 — під час простою підприємства через бойові дії та у вихідні дні).
Варто зазначити, що обстріли невибіркового характеру населених пунктів є порушенням принципу розрізнення міжнародного
гуманітарного права, відповідно до якого
сторони, що перебувають у конфлікті, повинні завжди розрізняти цивільне населення й комбатантів, а також цивільні й воєнні
об’єкти та відповідно спрямовувати свої дії
тільки проти воєнних об’єктів4. Внаслідок
таких обстрілів страждають працівники
комунальних підприємств, установ, закладів та організацій, які за своїм службовим
обов’язком виконують функції держави,
забезпечуючи життєдіяльність населених
пунктів (газо-, водо-, електропостачання)
та надаючи соціальні та медичні послуги
населенню.

ст. 48 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949
року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів
(Протокол I) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text

Н Е Д О О Ц І Н Е Н А Л І Н І Я ЗА Х И С Т У

В рамках дослідження були зафіксовані
факти обстрілу об’єктів залізничної інфраструктури, що спричинило загибель
та поранення цивільних осіб. Залізниця,
як і порти, мости, аеропорти відноситься до об’єктів подвійного призначення,
тобто об’єктів, які одночасно використовуються як для цивільних, так і для військових цілей. Згідно з нормами МГП
напад на об’єкт подвійного призначення,
який кваліфікується як військовий об’єкт,
є незаконним, якщо він завдає випадкової шкоди цивільним особам 5.
Деякі опитані особи піддавалися психологічному та фізичному насильству
з боку незаконних збройних формувань.
Це виражалося в погрозах холодною
зброєю співробітнику ДСНС за носіння
знаків відмінності на формі у вигляді
Гербу України; залякуванні медиків
автоматами під час візитів військових
до медичних закладів; нецензурних
висловлюваннях на адресу соціальних
працівників під час надання ними допомоги особам похилого віку; нанесенні
тяжких тілесних ушкоджень медичному
працівнику за відмову від фальсифікації
причини загибелі пацієнта; примусовому утриманні представниками НЗФ
фельдшера швидкої допомоги та водія,
в тому числі, за допомогою засобів обмеження рухливості.
У своїх свідченнях респонденти — робітники комунальних підприємств розповідали, що представники НЗФ т.зв.
«ДНР» використовували їх працю задля
власних цілей. Сантехнік комунального
підприємства мусив цілий день черпати
воду з бомбосховища під пильним наглядом озброєної охорони без їжі та пиття.
Прибиральниця іншого КП повинна
була цілий місяць прибирати сміття,

5

виносити людські відходи та мити підлогу за незаконно утримуваними чоловіками в підвалі підприємства.
Представники НЗФ нерідко використовували примусову працю цивільних
осіб, про що неодноразово згадується
у звітах правозахисних організацій. Але
в більшості випадків мова йшла про порушників т.зв. комендантської години.
Використання праці робітників саме
комунальних підприємств за сприяння
їх керівництва дає розуміння, яку вседозволеність та безкарність відчували
збройні формування т.зв. «ЛДНР» в період їхньої всеосяжної влади.
Ще один виклик, з яким стикалися опитані респонденти — це незаконні накази,
пов’язані з виконанням працівника своїх професійних обов’язків. Наприклад,
представники НЗФ вимагали від електромонтера з ремонту електрообладнання підстанцій вимкнути центральний
рубильник та припинити подачу електроенергії на місто. Незважаючи на погрози та постріли у повітря, ризикуючи
власним життям та здоров’ям, жінка
відмовилася, замкнула замок та чекала,
поки непрохані гості поїдуть. В цій ситуації основним для неї було виконання
своїх посадових інструкцій, за якими
вона не мала права зупиняти подачу
електроенергії та підпорядковувалася
тільки своєму керівництву.
Фельдшера швидкої допомоги представники НЗФ т.зв. «ДНР» змушували сфальсифікувати причину загибелі юнака,
якому було нанесено черепно-мозкову
травму, через яку він помер, та оформити інцидент, як дорожньо-транспортну
пригоду. Для медичного працівника
підроблення документів в такій ситуації

https://bit.ly/3eFfvJR
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Звіт за результатами моніторингу положення медичних та соціальних працівників,
робітників комунальних служб, співробітників Державної служби з надзвичайних
ситуацій, що виконують свої професійні обов’язки в умовах збройного конфлікту

тягне за собою кримінальну відповідальність, тому він відмовився, за що отримав
удар автоматом в обличчя.
Проаналізувавши зафіксовані кейси,
можна зробити висновок, що представники таких мирних професій, як соціальні працівники, фельдшери швидкої
допомоги, електромонтери, сантехніки
та інші робітники комунальних установ,
закладів, підприємств, будучи цивільними особами, не виконуючи ніяких
військових завдань, в умовах збройного
конфлікту можуть зіткнутися з небезпекою під час своєї безпосередньої роботи — стати жертвою психологічного
насилля з боку військових, потрапити
під шалену кулю тощо. Нерідко в небезпечних умовах вони не можуть діяти,

Одну з досліджуваних категорій не можна
назвати суто цивільною, обов’язки її працівників полягають в ліквідації наслідків обстрілів, включаючи гасіння пожеж
та розмінування територій, забезпеченні
діяльності аварійно-рятувальних служб,
здійсненні заходів з евакуації населення. Це співробітники Державної служби
з надзвичайних ситуацій.
За словами голови служби Чечоткіна
Миколи Олександровича особовому
складу підрозділів ДСНС нерідко доводиться виконувати завдання в умовах
підвищеного ризику для життя. Наприклад, підрозділи ДСНС були залучені
до ліквідації наслідків обстрілів Авдіївки, через які 22-тисячне населення міста
неодноразово залишалося без електро-,
тепло- і водопостачання. В цих умовах

6
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https://bit.ly/32m65xK

як звичайні мирні мешканці, та думати
передусім про власне життя та здоров’я, бо пов’язані своїми професійними
обов’язками, посадовими інструкціями,
відносинами з начальником. Вони вимушені виконувати функції держави
в будь-яких умовах, тому між професійністю та особистою безпекою вони,
долаючи страх, обирали професійність.
Всі без виключення респонденти зазначали, що в тій чи іншій мірі пережили
психологічні переживання під час
описаних вище інцидентів. Хтось досі
лікується у невропатолога, когось турбують сильні головні болі. Значна частина опитаних респондентів приймають
заспокійливі ліки, бо мають проблеми
зі сном.

працівники підвозили населенню воду,
продукти, надавали гуманітарну допомогу, розгортали пункти життєзабезпечення та обігріву тощо 6.
Під час дослідження були опитані респонденти, що працювали у складі ДСНС в 2014
році в окупованому Донецьку. Один з них
в кінці року переїхав на підконтрольну
частину України та продовжив працювати
рятувальником. Згодом він згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» отримав
статус учасника бойових дій (далі — УБД).
Інший чоловік залишився в Донецьку,
продовжує працювати в лавах рятувальної служби, яка змінила свою назву
відповідно до нової структури т.зв. уряду
«ДНР». За його словами ніякого статусу
він не отримував, хоча згідно т.зв. закону

Н Е Д О О Ц І Н Е Н А Л І Н І Я ЗА Х И С Т У

«ДНР» «Про соціальний захист ветеранів
війни» рядовому складу МНС, що приймав
участь в ліквідації наслідків обстрілів, належить надавати статус учасника захисту
«ДНР» з наданням всіх відповідних соціальних пільг. Детальніше мова про це піде
в розділі «Нормативно-правові акти, що
регулюють надання соціальних гарантій
представникам досліджуваних категорій,
та застосування їх на практиці» (підрозділ
«Ситуація в ОРДЛО»).

Схожа ситуація складається по відношенню до медичних працівників, що працюють в т.зв. «ДНР» та були задіяні в наданні
допомоги пораненим особам на території, що зазнавала артилерійських обстрілів. Їм згідно з т.зв. законодавством «ДНР»
належить надавати статус учасника захисту «ДНР», але за інформацією опитаної
медичної сестри, що була поранена під
час допомоги постраждалому від обстрілу чоловіку, жодних надбавок, виплат,
або статусів вона не отримувала.

Законом України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»
передбачено надання статусу учасника
війни за участь в забезпеченні проведення
антитерористичної операції (далі — АТО)/
операції Об’єднаних сил (далі — ООС),
перебуваючи безпосередньо в районах
їх проведення. Підставою для надання
даного статусу є відповідні документи
про залучення до виконання завдань
АТО/ООС, передбачені постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ)
від 23.09.2015 № 739 «Питання надання
статусу учасника війни деяким особам».
Важливим моментом є те, що ті медичні
працівники, які залучаються до виконання завдань із забезпечення проведення АТО/ООС на термін від 30 днів через

накази Антитерористичного центру
(далі — АТЦ) при Службі безпеки України (далі — СБУ), а також підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України
(далі — ЗСУ), мають право на отримання
статусу учасника війни. У той же час
медики, які надають медичну допомогу
на постійній основі в районах проведення АТО/ООС та виконують ті ж самі
функціональні обов’язки, що і залучені
з інших регіонів медпрацівники, які часто працюють з ними пліч-о-пліч в одних і тих же лікарнях, позбавлені права
на отримання ними такого статусу, який
дає певні соціальні гарантії. На думку
авторів звіту це не зовсім справедливий
підхід в питанні стимулювання та надання певних статусів працівникам
за роботу в небезпечній зоні.

Право на матеріальне заохочення осіб
досліджуваних категорій дають постанови Кабінету Міністрів № 522 «Про

особливості оплати праці працівників,
які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції» 7

7

Втратила чинність 5 вересня 2018 року у зв’язку з прийняттям
Кабінетом Міністрів постанови № 708
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Звіт за результатами моніторингу положення медичних та соціальних працівників,
робітників комунальних служб, співробітників Державної служби з надзвичайних
ситуацій, що виконують свої професійні обов’язки в умовах збройного конфлікту

і № 708 «Про особливості оплати праці
працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної
операції, працівників, які залучаються
до здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки та оборони, відсічі
і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській
областях, а також працівників державних і комунальних установ, закладів,
організацій, які фінансуються з бюджету і розміщені в населених пунктах, що
розташовані на лінії зіткнення» (п. 1), які
передбачають можливість підвищення
на 50 % заробітної плати працівників
бюджетної сфери в період їх перебування в районах проведення АТО/ООС для
виконання певних завдань.

Через 5 років після початку збройного конфлікту до постанови № 708 були внесені
зміни, згідно з якими було рекомендовано органам місцевого самоврядування
передбачити в своїх бюджетах встановлення щомісячної надбавки в розмірі
до 50 % посадового окладу працівникам
державних і комунальних установ (зокрема, медичним та соціальним працівникам), розташованих в населених пунктах
на лінії зіткнення8. Треба зазначити, що
населені пункти на лінії зіткнення, не рахуючи міст обласного значення, входять
до складу 4 районів Донецької області
(Бахмутський, Волноваський, Мар’їнський,
Ясинуватський) та 3 районів Луганської

8
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Дійсно, за інформацією ГУ ДСНС в Донецькій та Луганській областях їхні співробітники були залучені до виконання
заходів із забезпечення проведення АТО
на підставі виданих АТЦ при СБУ наказів та отримували підвищену заробітну
плату згідно з постановою № 522.
Що стосується працівників медичних
установ, територіальних центрів соціального обслуговування, органів місцевого
самоврядування населених пунктів, що
знаходяться на лінії зіткнення, які перебувають в штаті та виконують свої професійні обов’язки в зоні АТО на постійній
основі, підвищену заробітну плату згідно
з постановою № 522 вони не отримували,
бо для цього мали бути видані відповідні
накази Антитерористичного центру про їх
залучення до виконання певних завдань.

(Новоайдарський, Попаснянський,
Станично-Луганський).
Таким чином, держава переклала відповідальність щодо забезпечення соціального захисту осіб, що працюють
в особливих умовах, на місцевий рівень.
Слід зазначити, що економічна ситуація
в прифронтових населених пунктах досить складна, тому нерідко у місцевих
бюджетах немає можливостей виплачувати передбачені надбавки.
Нижче наведена відповідь Станично-
Луганської районної державної адміністрації щодо причин невиплати передбачених постановою № 708 надбавок:

згідно з додатком 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада
2014 р. № 1085 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження,
та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення»

Н Е Д О О Ц І Н Е Н А Л І Н І Я ЗА Х И С Т У

«Станом як на момент набрання чинності постановою, так
і на теперішній час, втілити її в життя немає можливості, оскільки
при плануванні місцевих бюджетів зазначені кошти не були
передбачені та на даний час відсутні інші джерела надходжень,
які можливо направити на виконання даної постанови.
В районі склалася скрутна ситуація з поповненням дохідної
частини. Більшість місцевих рад недоотримують надходження
до бюджету у зв’язку з пільгами, наданими Податковим кодексом
України по сплаті податку на нерухоме майно та платі за землю
на період проведення ООС, у зв’язку з чим в них відсутня можливість
виплачувати заробітну плату навіть згідно з діючим законодавством.
Районний бюджет, який утримує майже всю бюджетну
сферу, всі резерви вичерпав. Стає загроза можливого
недофінансування вже затверджених захищених
статей видатків та виникнення заборгованості.
За період проведення бойових дій на території району
відбулося загальне зниження макроекономічних показників,
таких як ВВП, обсяги виробництва і реалізації продукції,
загальний рівень доходів населення, кількість працюючих
громадян. Все це призвело до зменшення податкової бази
і, відповідно, податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів.
Припинило свою діяльність ряд підприємств району, деякими
підприємствами суттєво зменшено обсяги виробництва.
На теперішній час в Станично-Луганському районі зруйновано
повністю або пошкоджено 41 об’єкт малого та середнього
бізнесу загальною сумою збитку понад 20 млн грн., на даний
момент СПД не можуть приступити до своєї діяльності
в повному обсязі у зв’язку з руйнуваннями і відсутністю грошей
на відновлення об’єктів торгівлі та закупівлю товару».

Складається парадоксальна ситуація,
коли чим ближче до лінії фронту, тим
«біднішим» є регіон, тим менше можливостей у місцевого бюджету виплачувати відповідні надбавки, тим менш
соціально захищеними є працівники
бюджетної сфери при багаторазовому
збільшенні ризиків для життя і здоров’я.
Через несприятливу економічну ситуацію в регіонах, де тривають бойові дії,

спостерігається певний дефіцит медичних кадрів: в Луганській області — 1200
вакансій, в Донецькій — 6568.
Нижче наведена кількість медичних
та соціальних працівників, що працюють
в населених пунктах на лінії зіткнення,
та для яких актуальне питання виплати надбавки згідно з постановою № 708,
станом на 01.01.2020

15

Звіт за результатами моніторингу положення медичних та соціальних працівників,
робітників комунальних служб, співробітників Державної служби з надзвичайних
ситуацій, що виконують свої професійні обов’язки в умовах збройного конфлікту

1518

889

301
125
Д ОН ЕЦ ЬКА ОБЛАС Т Ь

Кількість медичних працівників

На даний момент практика застосування
норми постанови № 708 в частині виплати надбавок медичним та соціальним
працівникам в різних громадах абсолютно різна — від повного їх ігнорування
до виплати максимально можливої
надбавки в 50 %.
Є важливий момент, пов’язаний з медичною реформою, перший етап якої
стартував 1 січня 2019 року, а другий — розпочався 1 квітня 2020 року.
Відповідно до неї всі медичні установи
поступово мають змінити свій статус,
перетворившись з бюджетних установ
на комунальні некомерційні підприємства (далі — КНП), уклавши договори
з Національною службою здоров’я України, від якої вони отримуватимуть гроші
залежно від обсягу та типу медичних
послуг, які вони надали пацієнтам. Тобто
ставши КНП, медичні заклади втрачають
можливість бюджетного фінансування,
і відповідно, право на виплату передбачених постановою № 708 надбавок
з місцевого бюджету.
Восени 2019 року до Верховної Ради України було подано законопроект № 2341,
16
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Кількість соціальних працівників,
що надають послугу вдома

яким було запропоновано визнати учасниками бойових дій медичних працівників, які безпосередньо були задіяні для
виконання своїх службових обов’язків
під час військових дій в зоні проведення
АТО. За словами авторів законопроекту
його метою є усунення нерівності між
посадовими особами прокуратури, органів державної влади та офіцерами,
які, перебуваючи в зоні проведення антитерористичної операції по декілька
днів, не виконуючи бойового завдання,
не будучи на передовій і не приймаючи
участі у бойових діях, отримали статус
учасника бойових дій, та медичними
працівниками, які на постійній основі
виконують свої професійні обов’язки
в зоні проведення АТО, рятуючи життя воїнів ООС. В той же час Головним
науково-експертним управлінням ВРУ
було надано коментар, що надання права
на набуття статусу УБД лише медичним
працівникам є дещо несправедливим
по відношенню до інших осіб, які брали
участь або забезпечували проведення
АТО та ООС, безпосередньо перебуваючи в районах проведення вказаних заходів (наприклад, працівники ремонтних
підприємств, закладів обслуговування,
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військові капелани та ін.), і які нині
не мають права на статус УБД.
В лютому 2020 року після розгляду
законопроекту в Комітетах Верховної
Ради законопроект було повернуто
суб’єкту права законодавчої ініціативи
на доопрацювання.
Що стосується соціальних працівників,
з десяти територіальних центрів, які
надають соціальні послуги в населених пунктах на лінії зіткнення, в трьох
відповідні надбавки виплачувалися/
виплачуються в розмірі від 3 до 50 %.
Незважаючи на те, що моніторинг соціального положення працівників
закладів освіти та органів місцевого
самоврядування/військово-цивільних
адміністрацій, що функціонують в населених пунктах на лінії зіткнення,

Варто підкреслити, що працівники об’єктів інфраструктури і комунікацій, комунальних підприємств, що забезпечують
надання газо-, водо-, електропостачання,
та виконують свої професійні обов’язки в умовах підвищеного ризику в ході
збройного конфлікту фактично позбавлені додаткових соціальних гарантій
з боку держави, що передбачає постанова
№ 708, через те, що вони не отримують

не входило до фокусу цього дослідження,
з метою висвітлення загальної картини
застосування на практиці норм постанови КМУ № 708, була проаналізована
практика виплати відповідних надбавок
вищезазначеним категоріям.
Що стосується працівників освіти Донецької та Луганської областей, то в п’яти
з дев’яти досліджуваних районів/міст
відповідні надбавки виплачуються особам, які мають на це право згідно з постановою № 708.
Серед восьми досліджуваних випадків
матеріального заохочення працівників органів місцевого самоврядування
та військово-цивільних адміністрацій
в населених пунктах, що підпадають під
дію розпорядження КМУ № 1085, виплата надбавок має місце в трьох.

заробітну плату за рахунок бюджетних
коштів.
Згідно з відповідями комунальних підприємств Донецької та Луганської області преміювання працівників, виплата
надбавок здійснюється за умови наявності фінансування відповідно до умов
колективних договорів.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ
АКТИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ
ГАРАНТІЙ ПРЕДСТАВНИКАМ
ДОСЛІДЖУВАНИХ
КАТЕГОРІЙ,
ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ
НА ПРАКТИЦІ 
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА

О

сновними нормативно-правовими
актами, які регулюють надання
соціальних гарантій представникам
категорій, що досліджуються, є:

y

y

Закон України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» (далі — Закон) 9;
Постанова КМУ від 20.08.2014
№ 413 «Про затвердження Порядку
надання статусу учасника бойових
дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній

операції, забезпеченні її проведення» 10;
y

Постанова КМУ від 23.09.2015 № 739
«Питання надання статусу учасника
війни деяким особам» 11;

y

Наказ ДСНС від 21.01.2020 № 70 «Про
утворення комісії з питань розгляду
матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Державній службі
України з надзвичайних ситуацій
та затвердження її персонального
складу» (далі — Наказ ДСНС) 12;

y

Постанова КМУ від 22.07.2015 № 522
«Про особливості оплати праці працівників, які беруть участь у забезпе-

9

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text

10

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF#Text

11

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-2015-%D0%BF#Text

12

https://bit.ly/3eGl4HD
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ченні проведення антитерористичної
операції» 13;

та оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації
у Донецькій та Луганській областях,
а також працівників державних і комунальних установ, закладів, організацій, які фінансуються з бюджету
і розміщені в населених пунктах, що
розташовані на лінії зіткнення» 14.

Постанова КМУ від 05.09.2018 № 708
«Про особливості оплати праці працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної
операції, працівників, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки

y

СТАТУС УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ
Працівники лише однієї з досліджуваних
категорій прямо підпадають під дію Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», норми
якого передбачають надання статусу
учасника бойових дій. Це співробітники
Державної служби з надзвичайних ситуацій. Варто відзначити, що сам факт роботи
в ДСНС не дає права співробітнику права на отримання статусу УБД, для цього
потрібно відповідати певним критеріям.
Згідно з пунктом 19 частини 1 статті 6
Закону учасниками бойових дій визнаються особи рядового, начальницького складу Державної служби України
з надзвичайних ситуацій, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період
її проведення, у здійсненні заходів
із забезпечення національної безпеки
і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи
безпосередньо в районах та у період

здійснення зазначених заходів. Статус
УБД надається особам, у разі залучення
їх до проведення АТО на строк не менше
ніж 30 календарних днів, у тому числі
за сукупністю днів перебування в районах її проведення. Постанова № 413
передбачає певні винятки щодо строку
несення служби в районах проведення
АТО, які пов’язані переважно з отриманням поранення, контузії, каліцтва
співробітниками ДСНС, зокрема, що
унеможливило подальше виконання
ними відповідних завдань.
Для надання статусу учасника бойових дій керівники головних управлінь,
управлінь ДСНС України, у підпорядкуванні яких працювали співробітники ДСНС, у місячний строк після
завершення ними виконання завдань
АТО чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, подають
на розгляд комісії, створеної Наказом
ДСНС, документи, які підтверджують
безпосередню участь особи в АТО, перелік яких затверджено вищезазначеною
постановою № 413.
Треба зазначити, що статус УБД почали
надавати співробітникам ДСНС не від

13

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/522-2015-%D0%BF#Text

14

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/708-2018-%D0%BF#Text
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дати офіційного початку АТО 14 квітня
2014 року 15, а через рік, після внесення
правок до Закону 16.

y

3374 особи, статус УБД отримали
1757 діючих працівників (Донецька
область);

За інформацією Головних управлінь
(далі — ГУ) ДСНС в Донецькій та Луганській областях станом на 10.07.2020
кількість їх співробітників складає:

y

1962 особи, статус УБД отримали 1196
осіб (Луганська область).

1196

1757

1962
3374

Д ОН ЕЦ ЬКА ОБЛАС Т Ь

Л У ГАНС Ь К А ОБ Л АС Т Ь

Загальна кількість осіб

Статус УБД дає певні пільги його отримувачам, які регламентуються статтею
12 Закону.
Наведемо деякі основні з них:
y

75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами;

y

безплатний проїзд усіма видами
міського пасажирського транспорту;

Кількість діючих працівників,
що отримали статус УБД

y

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних
препаратів та виробів медичного
призначення за рецептами лікарів;

y

безплатне забезпечення санаторно-
курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

y

щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів та ін.
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Указ Президента від 14 квітня 2014 роу № 405/2014 «Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року „Про невідкладні заходи щодо
подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України”».

16

Закон України від 07.04.2015 «Про внесення змін до Закону України „Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ щодо статусу осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».
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Міністерство у справах ветеранів України,
яке було створено в листопаді 2018 року
та перебрало на себе функції Державної служби України у справах ветеранів
війни та учасників антитерористичної
операції, є держателем Єдиного державного реєстру ветеранів війни 17, до якого
мають вноситися відомості про учасників

бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок
війни та учасників війни. За інформацією Міністерства станом на 10 липня 2020
року до Реєстру внесена інформація щодо
397062 учасників бойових дій, зокрема
зареєстрованих в Луганській області — 
12802 особи, в Донецькій — 20068 осіб.

Таблиця 1 — Інформація з Єдиного реєстру учасників АТО щодо надання статусу
учасника бойових дій станом на 10 липня 2020 року
Надано
статус УБД

№

Категорія

І

Військовослужбовці, особи рядового та начальницького
складу, працівники відомств, що мають у своєму
підпорядкуванні військові формування, залучені до АТО

396 850

271 809

1.

Міністерство оборони

2.

Міністерство внутрішніх справ

32 589

3.

Національна гвардія

37 820

4.

Служба безпеки

12 282

5.

Служба зовнішньої розвідки

6.

Адміністрація Держприкордонслужби

7.

Адміністрація Держспецтрансслужби

8.

Управління державної охорони

655

9.

Адміністрація Держспецзв’язку

963

10.

Державна служба з надзвичайних ситуацій

11.

Державна пенітенціарна служба

12.

Генеральна прокуратура України

13.

Національна поліція

8 492

14.

Державна фіскальна служба

1 431

ІІ

21 602
2 960

5 771
0
348

Цивільні

212

ВСЬОГО

397 062

Варто звернути увагу, що згідно з даними
наведеної таблиці 212 цивільних осіб отримали статус УБД. З метою отримання
17

128

інформації, які саме категорії цивільних
осіб мали право на отримання цього статусу, було відправлено інформаційний

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 700
«Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни»
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запит до Міністерства у справах ветеранів України.
У своїй відповіді Міністерство зазначило, що категорія «Цивільні» містить
в собі дві підкатегорії, яким в різні періоди законодавством передбачалося
надання статусу УБД.
Перша підкатегорія (183) — це працівники підприємств, установ, організацій,
які залучалися та брали безпосередню
участь в АТО у районах її проведення,
яким відповідно до пункту 19 частини
першої статті 6 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в редакції, діючій
з 19.07.2014 по 18.06.2015, була передбачена можливість надання статусу УБД.
Друга підкатегорія (29) — особи, які
у складі добровольчих формувань, що
були утворені або самоорганізувалися
для захисту незалежності, суверенітету
та територіальної цілісності України,
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної
операції у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх

справ України, Національною поліцією,
Національною гвардією України, Службою безпеки України та іншими утвореними відповідно до законів України
військовими формуваннями та правоохоронними органами, яким відповідно
до пункту 21 частини першої статті 6 Закону, надавався статус УБД, починаючи
з 1 січня 2020 року.
В рамках цього дослідження саме перша
підкатегорія представляє інтерес. Отже,
183 цивільних особи отримали статус
УБД в той час, коли діючим законодавством була передбачена така можливість. Але, на жаль, здійснити кількісний
розподіл за категоріями (наприклад,
лікарі, водії, капелани тощо) не вбачається можливим, оскільки в Єдиному
реєстрі учасників АТО не передбачені
відомості про категорію службовців, їх
безпосереднє місце роботи та займану
посаду учасника УБД.
Можна сказати, що частина цих осіб є
медиками, тому що за інформацією Департаменту охорони здоров’я Луганської
облдержадміністрації 20 медичних працівників отримали статус УБД.

СИТУАЦІЯ В ОРДЛО
Під час моніторингового дослідження
було проведено 2 інтерв’ю зі співробітниками ДСНС, які в 2014 році виконували
свої професійні обов’язки в окупованому Донецьку. Один з них в жовтні 2014
року переїхав на підконтрольну частину
України і через деякий час отримав статус УБД, інший залишився працювати
в Донецьку. За словами другого респондента він не отримував ніякого статусу,
пов’язаного з виконанням професійних обов’язків в небезпечних умовах,
22

пов’язаних з бойовими діями, зокрема,
статусу УБД, який за його переконаннями в т.зв. «ДНР» не надається працівникам ДСНС, тільки військовим, що безпосередньо приймали участь в бойових
діях.
Провівши огляд нормативно-правових
актів т.зв. «ДНР» щодо досліджуваної
теми, зокрема, аналіз т.зв. «Закона
о социальной защите ветеранов войны,
принятый Постановлением Народного

Н Е Д О О Ц І Н Е Н А Л І Н І Я ЗА Х И С Т У

Совета ДНР 15 мая 2015 года» 18, треба зазначити, що дійсно, статус УБД, окрім
інших категорій, отримують особи, які
безпосередньо здійснювали розмінування територій та об’єктів від боєприпасів
і вибухових речовин (п. в) ч. 5 ст. 4).
В той же час рядовому і начальницькому
складу підрозділів Міністерства у справах цивільної оборони, надзвичайних
ситуацій і ліквідації наслідків стихійних
лих, які брали участь в гасінні пожеж,
ліквідації наслідків бойових дій, обстрілів і диверсійних терористичних актів
в бойовій обстановці, надається статус
«учасника захисту ДНР», який передбачає надання певних соціальних гарантій
(п. в) ч. 5 ст. 6).
Окрім рятувальників, статус т.зв. «учасника захисту ДНР» надається також
медичним працівникам, водіям санітарних машин, що надавали допомогу
пораненим безпосередньо на позиціях
і на територіях, що піддаються артилерійським обстрілам і забезпечували подальшу евакуацію поранених і постраждалих до лікувальних закладів, а також
представникам аварійних і робочих
бригад служб житлово-комунального
господарства, які брали участь в гасінні
пожеж, ліквідації наслідків бойових дій,
обстрілів і диверсійних терористичних
актів в бойовій обстановці ((п. б), в) ч. 5
ст. 6).
Серед респондентів, які проживають
на непідконтрольній території, були
медсестра, яка отримала травму під час
обстрілу, надаючи допомогу постраждалому чоловіку, та водопровідник КП
«Компанія Вода Донбасу», який отримав
контузію внаслідок розриву снаряду під
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https://bit.ly/3eCARay
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https://bit.ly/3pbgqWX

час ремонту пошкодженої через обстріли трубу водопостачання (див. розділ
«Факти порушень прав людини, які мали
місце під час виконання професійних
обов’язків працівниками досліджуваних категорій»). Треба зазначити, що
ніхто з перелічених працівників — ані
рятувальник, ані медсестра, ані робітник комунального господарства, на час
проведення інтерв’ю не чули навіть про
існування подібного статусу, не кажучи
про надання якихось пільг.
Щодо дев’яти пільг, які передбачені
ч. 2 ст. 12 вищезазначеного т.зв. закону,
то в переважній більшості вони фактично не надають жодних соціальних
привілеїв, є некорисними, застарілими
та прийняті «для галочки». Наприклад,
переважне право на встановлення телефону чи на прийом в житлово-будівельні
кооперативи. Незважаючи на це, люди
мають знати, на який статус вони можуть
претендувати та які пільги отримати.
Що стосується профільного законодавства т.зв. «ЛНР», то на сайті Народної
Ради «ЛНР» опублікований т.зв. Закон
«Про учасників бойових дій в період відображення збройної агресії України проти Луганської Народної Республіки» 19.
Згідно з його положеннями учасниками
бойових дій, окрім інших категорій, є співробітники Міністерства надзвичайних
ситуацій і ліквідації наслідків стихійних
лих «ЛНР» / ДСНС України, які згодом
продовжили свою службу в «ЛНР», що виконували свої службові обов’язки в «ЛНР»
з розмінування територій та об’єктів «ЛНР»,
усунення займань, завалів під час артилерійського обстрілу і авіаційних нальотів
на території «ЛНР» (п. 6 ч. 1 ст. 1).
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Як показав аналіз відкритих джерел,
спеціальних нормативно-п равових
актів, що регулюють надання соціальних гарантій учасникам бойових дій,
немає, згадування про них може бути
в інших НПА опосередковано та точково. Так, наприклад, існує т.зв. постанова Ради Міністрів «ЛНР» від 12.11.2019
№ 688/19 «Про затвердження Порядку
фінансування витрат з надання пільг
окремих категорій громадян на оплату
житлово-комунальних послуг». Вона
передбачає, зокрема, 75-процентну
знижку плати за користування житлово-
комунальними послугами для учасників
бойових дій, посилаючись на Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії

їх соціального захисту», що само по собі
є цікавим моментом. Тобто учасники
бойових дій, що захищали т.зв. «ЛНР»
від «збройної агресії» України, користуються пільгами відповідно до Закону
«країни-агресора».
Внаслідок того, що доступ до т.зв. «ЛДНР»
обмежений та надсилання інформаційних запитів неможливе, дізнатися більш
детально щодо соціальних гарантій для
осіб, що виконували свої професійні
обов’язки в умовах підвищеної небезпеки
під час бойових дій на території ОРДЛО
(мова йде про медичних та соціальних
працівників, робітників комунальних підприємств тощо) не уявляється можливим.

ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ,
ЯК БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОВЕДЕННЯ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ (ПОСТАНОВА КМУ № 522)
22 липня 2015 року була прийнята дуже
коротка за обсягом, але не за змістом
постанова Кабінету Міністрів України
№ 522 «Про особливості оплати праці
працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної
операції». Згідно з нею працівникам
установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету, які беруть участь
у забезпеченні проведення АТО безпосередньо в районах її проведення, заробітна плата за фактичний час перебування
в таких районах підвищується на 50 %
(за наявності підтвердних документів).
Текст постанови не дає відповідь на питання, які завдання має виконати працівник, щоб його дії підпадали під визначення «забезпечення проведення АТО».
Чи має право, наприклад, лікар, що надає

20

24

http://www.zarplata.co.ua/?p=3808

допомогу пораненим особам на лінії
зіткнення, на підвищення його заробітної плати, чи це виключно для осіб, хто
прибув до районів проведення АТО для
виконання суто бойових задач?
В листі Міністерства соціальної політики від 17.08.2015 р. N12443/0/14–15/13 «Про
оплату праці в зоні АТО» 20 відповідно
до листа Міністерства оборони України від 04.08.2015 № 248/3/9/3/228 щодо
застосування норм даної постанови зазначено, що постанова не поширюється
на військовослужбовців, а працівники
прибувають до районів проведення АТО
для виконання своїх функцій із забезпечення її проведення на підставі відповідних рішень (клопотань) АТЦ при СБУ
та вважаються такими, що знаходяться
у службовому відрядженні. Далі йде
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роз’яснення щодо порядку оформлення
відрядження, відшкодування витрат,
пов’язаних з ним, тощо. В той же час в листі вказано, що «листи Міністерства не є
нормативно-правовими актами, за своєю
природою вони носять інформаційний,
роз’яснювальний та рекомендаційний
характер і не повинні встановлювати
нових правових норм».
Важливе питання, на яке прямо не відповідає постанова № 522: на підвищення
заробітної плати мають право тільки ті
працівники, хто прибув до районів проведення АТО в якості службового відрядження, чи ця постанова поширюється
і на тих осіб, що працює на території
проведення АТО на постійній основі
і виконання завдань із забезпечення
проведення АТО входить в їх щоденні
безпосередні обов’язки?
На це питання відповіло Міністерство
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, яке зазначило, що
територіально підприємства, установи,
заклади та організації, працівники яких
залучаються до боротьби з тероризмом,
можуть бути розташовані як в самій зоні
проведення АТО/ООС та на лінії зіткнення, так і в інших регіонах України.
Дійсно, за інформацією ГУ ДСНС
України в Донецькій області (лист
ЛОПЦ «Альтернатива» від 20.07.2020
№ 5001–4289/5014) працівники Головного управління та його підпорядкованих
підрозділів з липня 2015 по квітень 2018
рр. були залучені до виконання заходів
із забезпечення проведення АТО на території Донецької області за місцем їх
постійної роботи, в службові відрядження не направлялися і отримували підвищену заробітну плату згідно з постановою № 522 та виданим відповідно до неї
наказом ДСНС України від 09.09.2015
№ 466 «Про особливості оплати праці

працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення АТО». Загальна
кількість таких працівників становить
1031 особа.
АТЦ при СБУ за подання ДСНС України
був виданий наказ про залучення сил
та засобів Головного управління в Донецькій області до виконання заходів
з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, захисту населення
і територій у зоні проведення АТО від
31.07.2015 № 0161 «Про залучення до проведення АТО сил та засобів суб’єктів
боротьби з тероризмом». На підставі
цього наказу керівництвом штабу АТЦ
(м. Краматорськ) щомісячно видавалися відповідні накази про залучення
(вибуття) з 22.07.2015 по 28.04.2018 року
сил та засобів ГУ до виконання завдань
за призначенням у зоні проведення АТО
з підпорядкуванням всього особового
складу та працівників Головного управління керівнику оперативного штабу
з управління АТО на території Луганської та Донецької областей.
Така ж сама ситуація складалася і в Луганській області. Всім співробітникам ГУ,
які були залучені відповідно до наказів
Першого заступника керівника АТЦ при
СБУ (керівника АТО на території Донецької та Луганської областей) до безпосередньої участі в АТО, підвищувалась
заробітна плата на 50 %.
В рамках дослідження було направлено
більше 40 інформаційних запитів до медичних установ, територіальних центрів
соціального обслуговування, органів
місцевого самоврядування населених
пунктів, що знаходяться на лінії зіткнення, стосовно практики застосування
норм постанови № 522 щодо підвищення заробітної плати працівникам, які
перебувають в штаті та виконують свої
професійні обов’язки на постійній основі.
25
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Всі установи, підприємства, організації
відповіли, що їхні працівники протягом
2015–2018 рр. (протягом дії постанови)
не отримували підвищену на 50 % заробітну плату в рамках дії постанови
№ 522.
Причини були вказані різноманітні:
y

«не підпадають під дію постанови»;

y

«не брали участь у забезпеченні проведення АТО»;

y

«роз’яснення по даній постанові були
надані не в повному обсязі»

y

«відповідно до ст. 4 Закону України
від 20.03.2003 № 638-IV „Про боротьбу
з тероризмом“ вони не були залучені
до АТО»;

y

«відсутність планових призначень
в кошторисі видатків на ці цілі».

Тобто єдиного підходу серед вищезазначених категорій працівників до трактування даної постанови немає.
Одне можна сказати точно — під дію
постанови підпадають тільки ті працівники, які беруть участь у забезпеченні
проведення АТО на підставі наказу керівника АТЦ при СБУ. Як показав аналіз
відповідей на інформаційні запити, наказів керівника АТЦ про залучення медичних чи соціальних працівників, що

проживають та працюють на постійній
основі на території проведення АТО,
не було.
30 квітня 2018 року Президент України
як Верховний Головнокомандувач ЗСУ
підписав наказ «Про початок операції
Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі
та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької
та Луганської областей». Таким чином,
30 квітня 2018 року закінчилась чотирирічна антитерористична операція, якій
на зміну прийшла операція Об’єднаних
сил. Головна відмінність — в схемі керівництва. Якщо загальне керівництво АТО
здійснював Антитерористичний центр
при СБУ, то тепер керівництво операцією перейшло безпосередньо до військових — з прийняттям у січні 2018
року Закону України «Про особливості
державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій
та Луганській областях» керівництво
операцією на Сході України покладено
на Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ.
5 вересня 2018 року постанова № 522
втратила чинність у зв’язку з прийняттям
КМУ постанови № 708, яка по суті повторює норми її попередниці з урахуванням
нововведених понять в рамках ООС.

СТАТУС УЧАСНИКА ВІЙНИ
Працівники установ, закладів та організацій, що брали участь у забезпеченні
проведення АТО/ООС безпосередньо
в районах її проведення (тобто по суті ті
категорії, що підпадають під дію постанов № 522 та 708 та мають право на підвищення заробітної плати), можуть
26

отримати статус учасника війни відповідно до Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» (п. 13 ст. 9).
За інформацією ГУ ДСНС України
в Донецькій області статус учасника
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війни мають 14 співробітників Головного
управління. В той же час працівники ГУ
ДСНС в Луганській області подібного
статусу не мають.
Даний статус дає право на отримання
певних пільг. Наведемо деякі з них:
y

50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами;

y

50-процентна знижка вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального
опалення;

y

першочергове обслуговування
підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-
комунального господарства,
міжміського транспорту, закладами
та установами, що надають соціальні
послуги з догляду;

y

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних
препаратів та виробів медичного
призначення за рецептами лікарів;

y

безплатне забезпечення санаторно-
курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

y

щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів та ін.

Щоб дізнатися кількість осіб, які отримали статус учасника війни, починаючи
з 2014 року, було направлено запит до Міністерства у справах ветеранів України,
яке є держателем Єдиного державного
реєстру ветеранів війни. Була отримана відповідь, що даною інформацією
21

Міністерство не володіє, розпочато процес створення такого реєстру, зокрема,
проходить процедура вибору розробника
програмного забезпечення зазначеного
реєстру спільно з організацією «Рада
міжнародних наукових досліджень
та обмінів IREX в Україні».
Підставами для надання статусу учасника війни працівникам підприємств,
установ та організацій є певні документи про безпосереднє залучення до виконання завдань АТО/ООС в районах
її проведення, зокрема, наказів керівника АТЦ при СБУ, Генерального штабу
ЗСУ, що передбачені постановою КМУ
від 23.09.2015 № 739 «Питання надання
статусу учасника війни деяким особам» 21.
Як було визначено в попередньому
підрозділі, наказів керівника АТЦ про
залучення медичних чи соціальних працівників, що проживають та працюють
на постійній основі на території проведення АТО, не видавалося. А це означає, що пересічні медичні та соціальні
працівники, що на постійній основі
працюють в зоні проведення АТО/ООС,
не можуть претендувати на отримання
статусу учасника війни.
Водночас, треба відмітити, що в Україні
діє унікальний в своєму роді неурядовий
проект із залучення цивільних медиків
до надання медичної допомоги в зоні
проведення АТО/ООС. Його реалізує
Благодійний фонд «Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи
Пирогова» (далі — ПДМШ) у співпраці
з Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством оборони України,
Генеральним штабом ЗСУ, за підтримки
Ради національної безпеки та оборони
України.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-2015-%D0%BF#Text
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ПДМШ ім. Миколи Пирогова працює
на підставі Меморандуму, укладеному
між Благодійним фондом та Міністерством охорони здоров’я України,
Міністерством оборони України, Генеральним штабом ЗСУ від 5 лютого 2016
року 22. Порядок залучення медичного
та допоміжного персоналу для роботи
в зоні ООС у складі ПДМШ ім. Миколи
Пирогова регулює наказ МОЗ України
№ 814 від 27.04.2018 23.
Згідно з інформацією, висвітленою
на сайті ПДМШ, їх медики-добровольці
мають право на отримання статусу
учасника війни 24. Цей статус оформлюють місцеві органи соціального захисту
на підставі витягу з наказу керівника
АТО або керівника АТЦ про залучення
медика до проведення АТО на території
Донецької та Луганської областей. Строк
ротації у медиків-добровольців ПДМШ
складає один місяць. Окрім місць тимчасової дислокації військових частин
та контрольних пунктів в’їзду-виїзду, медики ПДМШ надають медичну допомогу
і у прифронтових цивільних лікарнях,
пліч-о-пліч з місцевими лікарями.
Таким чином, складається така ситуація, коли, наприклад, цивільний лікар,
який проживає в Чернігівській області,
та був добровільно направлений на один
місяць в м. Щастя, яке входить до переліку населених пунктів, на території
яких здійснювалася антитерористична
операція 25, для виконання необхідних
медичних завдань для забезпечення проведення АТО, отримав статус учасника

війни, підвищену на 50 % заробітну плату
за час його перебування, а лікар, що працює в Щастинській лікарні на постійній
основі, та для якого рятувати життя поранених та знаходитися в небезпечних
умовах, пов’язаних з бойовими діями, є
щоденним викликом та способом життя,
не мав права на ніякі доплати, надбавки,
статуси тощо.
Таким порівнянням ні в якому разі
не зменшується та не знецінюється робота медиків ПДМШ, їхня ініціатива
та самовідданість справі заслуговують
на повагу та захоплення. Не викликає
сумнівів, що робота в зоні АТО вимагає
від працівника більшого професіоналізму, ефективнішої та більш напруженої роботи, підвищеного емоційного
навантаження, на відміну від роботи
за звичайних умов. Ця робота має свою
специфіку, і залучення до неї обов’язково має проходити з матеріальним
заохоченням, наданням відповідного
статусу, інакше жодний цивільний
працівник добровільно не погодиться
на службове відрядження в небезпечну
зону. Проте не можна забувати робітників такої ж категорії та кваліфікації
з числа місцевих жителів, які виконують
свої професійні обов’язки в тій чи іншій
сфері на постійній основі. Питання суто
в справедливому підході щодо забезпечення соціальними гарантіями медичних працівників з боку держави.
Під час розмови з лікарем Попаснянської центральної районної лікарні
вона розповіла, що протягом всього

22

https://bit.ly/3n9G3WB

23

https://bit.ly/2JEbPwf

24

https://bit.ly/36g49bk

25

Розпорядження Кабінету Міністрів від 2 грудня 2015 року «Про затвердження
переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична
операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень
Кабінету Міністрів України» в редакції від 23 січня 2019 року
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часу тривалості АТО/ООС до них
в лікарню приїжджають лікарі зі всієї
України та допомагають їм справлятися
з щоденними викликами, пов’язаними
з наданням медичної допомоги в особливих умовах. За її словами залучені
лікарі отримували/отримують статус
учасника війни, а місцеві, які постійно
працюють в небезпечних умовах, стикаються з емоційним виснаженням

та фізичним навантаженням через
неукомплектованість медичних кадрів,
на це претендувати не можуть. Єдине,
на що можуть розраховувати лікарі,
це отримання надбавок за роботу з особливими умовами праці, встановлення
яких передбачено змінами до постанови
№ 708. Про це більш детально піде мова
в наступному підрозділі.

НАДБАВКИ ЗА РОБОТУ З ОСОБЛИВИМИ УМОВАМИ
ПРАЦІ (ПОСТАНОВА КМУ № 708 ЗІ ЗМІНАМИ)
5 червня 2019 року до постанови № 708
були внесені зміни, відповідно до яких
була встановлена щомісячна надбавка
за роботу з особливими умовами праці
у граничному розмірі 50 % посадового
окладу працівникам державних і комунальних установ, закладів, організацій,
які фінансуються з бюджету і розміщені
в населених пунктах, що розташовані
на лінії зіткнення, згідно з розпорядженням КМУ від 7 листопада 2014 р. № 1085
«Про затвердження переліку населених
пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження, та переліку населених
пунктів, що розташовані на лінії зіткнення»26 на період до завершення здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки та оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
Розмір надбавки встановлюється керівником установи, закладу, організації
в межах фонду оплати праці.
Безперечно, не можна не вітати ініціативу уряду підтримати «бюджетників», що

26

працюють в непростих умовах в населених пунктах на лінії зіткнення, але
треба підкреслити, що такі зміни були
прийняті не одразу з початком антитерористичної операції, не через рік-два,
а через довгих п’ять років. За інформацією Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
вищезазначені зміни були внесені
за ініціативою Міністерства соціальної
політики на підставі численних звернень
органів державної влади, профспілкових
організацій з метою врегулювання питання підвищення рівня матеріального
забезпечення працівників державних
і комунальних установ, закладів, організацій, які фінансуються з бюджету
і розміщені в населених пунктах на лінії
зіткнення.
Треба зазначити, що передбачати
необхідні кошти установам, закладам,
організаціям для виплати надбавки
постановою було рекомендовано саме
органам місцевого самоврядування.
Таким чином, держава переклала відповідальність щодо забезпечення соціального захисту осіб, що працюють

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80#n318
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в особливих умовах, на місцевий рівень.
Слід підкреслити, що економічна ситуація в прифронтових населених пунктах
досить складна, тому нерідко у місцевих
бюджетах немає можливостей виплачувати передбачені надбавки.
Однією із задач дослідження було
проаналізувати практику застосування введеної норми установами, закладами, організаціями, які знаходяться

в населених пунктах на лінії зіткнення,
та надають медичні та соціальні послуги
населенню. Вивчення ситуації із матеріальним заохоченням працівників освіти, військово-цивільних адміністрацій,
органів місцевого самоврядування тих
самих населених пунктів не входило
в окреслені задачі, але для висвітлення
загальної картини із встановленням надбавок до заробітної плати працівників
бюджетної сфери, були виконані і ці дії.

ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

В рамках дослідження були направлені
інформаційні запити до медичних закладів Луганської та Донецької областей, що
розташовані на лінії зіткнення згідно
з розпорядженням КМУ від 7 листопада
2014 р. № 1085 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території
яких органи державної влади тимчасово
не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» щодо виплати
надбавок відповідно до постанови № 708.
Згідно з отриманими відповідями можна сказати, що ситуація склалася абсолютно різна. Внаслідок того, що значна
кількість медичних закладів до 1 квітня
2020 року була комунальними установами, заробітна плата їх працівників
виплачувалася через медичну субвенцію
з місцевих бюджетів, які часто не мали
«вільних» коштів на виплату надбавок
через скрутну економічну ситуацію в регіоні. Тому органи місцевого самоврядування/військово-цивільні адміністрації

кожного населеного пункту діяли в рамках власного розуміння, виходячи зі своїх можливостей.
Є важливий момент, пов’язаний з медичною реформою, перший етап якої
стартував 1 січня 2019 року, а другий — 
розпочався 1 квітня 2020 року. Відповідно
до неї всі медичні установи поступово
мають змінити свій статус, перетворившись з бюджетних установ на комунальні
некомерційні підприємства, уклавши договори з Національною службою здоров’я
України, від якої вони отримуватимуть
гроші залежно від обсягу та типу медичних послуг, які вони надали пацієнтам.
Тобто ставши КНП, медичні заклади
втрачають можливість бюджетного фінансування, і відповідно право на виплату передбачених постановою № 708
надбавок з місцевого бюджету.
Тому у своїх відповідях медичні заклади
часто підкреслювали ці зміни, що вплинули на виплату надбавок.

Донецька область

Так, наприклад, Авдіївською центральною міською лікарнею та Центром первинної медико-санітарної допомоги
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(далі — ЦПМСД) Авдіївської міської
ради були встановлені надбавки усім
працівникам установ у розмірі 50 %
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до посадового окладу. Додаткові асигнування на виплату даної надбавки було
виділено з місцевого бюджету. Надбавки
виплачувались у період з жовтня 2019
року по березень 2020 року.

КНП «Світлодарська багатопрофільна
лікарня планового лікування Бахмутської районної ради» всім категоріям
працівників були встановлені надбавки
в такі періоди:

КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Бахмутської
районної ради» в своїй відповіді наголосило, що воно є комунальним некомерційним підприємством з жовтня 2018
року, тому постанова № 708 прямого
відношення до них не має. В той же час
колективні договори між роботодавцем
та профспілковим комітетом, укладені
протягом 2014–2018 рр., передбачали
та передбачають доплати та надбавки
в розмірі до 50 % посадового окладу, що
виплачуються в межах фонду заробітної
плати працівникам підприємства.

y

з 01.07.2019 по 30.11.2019 у розмірі 20 %
посадового окладу;

y

з 01.12.2019 по 31.12.2019 у розмірі 50 %
посадового окладу.

За цією ж причиною не виплачуються
надбавки працівникам Волноваського
та Ясинуватського районних ЦПМСД,
ЦПМСД № 1 м. Маріуполя, до складу
якого входить амбулаторія № 4, що обслуговує селища міського типу Сартана
та Талаківка, які знаходяться на лінії
зіткнення.

Протягом 2020 року ці надбавки встановлені не були у зв’язку зі зміною форми
власності — з 01.01.2020 комунальний
заклад став некомерційним комунальним підприємством.
КНП «Мар’їнська центральна районна
лікарня», що територіально знаходиться в
м. Красногорівка, виплачувало своїм
працівникам щомісячну надбавку у розмірі 50 % посадового окладу з 01.07.2019
по 31.03.2020. З 1 квітня 2020 року за вищевикладеними причинами надбавка згідно з постановою № 708 більше
не нараховується.

Луганська область

В районному територіальному медичному об’єднанні та ЦПМСД, що функціонують в Станиці Луганській, з 2014
року не надавалося жодних надбавок
медичним працівникам з причини відсутності коштів в місцевому бюджеті.

зі змінами до постанови КМУ № 468
з економії фонду оплати праці (далі — 
ФОП) надавалися надбавки в розмірі
від 20 % до 50 % в залежності від наявного ФОП, починаючи з липня 2019 року
по березень 2020 року.

Різна ситуація спостерігалася в двох
медичних закладах в рамках одного міста. Так, в Попаснянському районному
ЦПМСД ніяких надбавок працівникам
з 2014 року виплачено не було. В той же
час в Попаснянській центральній районній лікарні працівникам згідно

За інформацією Щастинської міської
лікарні відповідні надбавки працівникам не встановлювалися з тієї причини, що кошти на цей вид виплат не були
передбачені в кошторисі лікувального
закладу.
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Медичним працівникам КНП «Новоайдарський ЦПМСД» Новоайдарської
районної ради, починаючи з 2014 по квітень 2020 року, що працюють в зоні підвищеної небезпеки в умовах збройного
конфлікту, в Щастинській лікарській
амбулаторії загальної практики — сімейної медицини (ЛАЗПСМ), Кримській
та Трьохізбенській сільських ЛАЗПСМ,
Лопаскінському фельдшерському пункті
надавалася надбавка до заробітної плати
у загальній сумі 1468 тис.грн.

За інформацією Департаменту охорони
здоров’я Луганської облдержадміністрації відповідно до постанови КМУ № 708
працівникам Луганського обласного
бюро судово-медичної експертизи (смт.
Станиця-Луганська, смт. Новоайдар, м.
Попасна) з липня 2019 р. встановлено
надбавку в розмірі 10 % від посадового
окладу.

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Донецька область

В населених пунктах Донецької області, що розташовані на лінії зіткнення,
функціонують 7 територіальних центрів
соціального обслуговування, а саме:
y

територіальний центр соціального
обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради;

y

Бахмутський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

y

Волноваський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг);

y

територіальний центр соціального
обслуговування та надання соціальних послуг Мар’їнського району;

y

територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Кальміуського району
м. Маріуполя;

y

територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) ВЦА м. Торецька;
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y

територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Ясинуватського району.

Вищезазначені заклади забезпечують
надання соціальних послуг, в тому числі,
послугу догляду вдома, самотнім громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, що перебувають у складних
життєвих обставинах та потребують
сторонньої допомоги.
Три з наведених закладів мають юридичну та фактичну адресу місцезнаходження терцентрів в населених пунктах, що
безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення. Це Авдіївка, Мар’їнка та Торецьк.
Працівники Торецького територіального центру щомісячних надбавок згідно
з постановою КМУ № 708 не отримували,
тому що в кошторисі кошти на виплату
цих надбавок не заплановані.
За інформацією Авдіївського терцентру
всім працівникам закладу було встановлено та виплачено щомісячну надбавку
за роботу з особливими умовами праці
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у граничному розмірі до 50 % посадового
окладу з 12.06.2019 по 31.12.2019. У 2020
році надбавка виплачувалася з 01.01.2020
по 31.03.2020.
З 05.06.2019 працівникам територіального центру соціального обслуговування
та надання соціальних послуг Мар’їнського району, які працюють на лінії
зіткнення, установлена щомісячна надбавка в розмірі 50 % посадового окладу.
Чотири з наведених закладів фізично
знаходяться в населених пунктах, які
не підпадають під дію розпорядження КМУ № 1085 щодо переліку міст
та селищ поблизу лінії розмежування. Це Бахмутський, Волноваський,
Ясинуватський районні територіальні
центри та терцентр Кальміуського району м. Маріуполя. Робота районних
терцентрів розповсюджується на всі
села та селища відповідних районів.
У складі Бахмутського, Волноваського
та Ясинуватського районів є купа сіл
та селищ, що знаходяться поблизу лінії
розмежування відповідно до постанови
№ 1085; до складу Кальміуського району
м. Маріуполя входять с. Гнутове, смт Сартана, смт Талаківка, селище Ломакине.
В цих населених пунктах, звичайно,
якщо є потреба, соціальними працівниками надаються соціальні послуги
догляду вдома особам, які потребують
сторонньої допомоги. Теоретично на них
може розповсюджуватися дія постанови
№ 708 щодо встановлення надбавок.

проживання є співробітниками установи
з юридичною та фактичною адресою у м.
Волноваха, яка не знаходиться на лінії
зіткнення, тому на працівників не може
розповсюджуватись постанова КМУ
№ 708. Така сама ситуація складається
і в місті Маріуполь.
Працівникам Бахмутського районного
терцентру надбавки не виплачувалися,
оскільки дані виплати не передбачені
колективним договором КУ «Бахмутський терцентр» та фондом оплати праці.
В той же час за інформацією директора
установи з 2015 року і по теперішній час
соціальні працівники отримують всі підвищення, доплати, надбавки обов’язкового та стимулюючого характеру, передбачені колективним договором та діючим
законодавством України.
За інформацією Ясинуватського терцентру надбавки відповідно до постанови
№ 708 відсутні, але соціальним робітникам та працівникам закладу постійно
виплачуються інші заохочуючі виплати.
У відповіді на інформаційний запит було
підкреслено, що постанова має рекомендований характер.
Таким чином, з семи територіальних
центрів Донецької області, що надають
соціальні послуги в населених пунктах
на лінії зіткнення, соціальні працівники
тільки двох з них отримували/отримують надбавки до заробітної плати згідно
з постановою № 708.

Але як показала практика, жодний
соціальний працівник цих терцентрів
не отримує зазначені надбавки через
різні причини.
Згідно з відповіддю Волноваського районного територіального центру соціального обслуговування — всі працівники терцентру незалежно від місця їх
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Луганська область

В Луганській області соціальні послуги
в населених пунктах, що знаходяться
на лінії зіткнення, надають 3 територіальних центри:
y

Новоайдарський територіальний
центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) з центром в смт Новоайдар (не знаходиться на лінії розмежування);

y

Попаснянський районний центр
надання соціальних послуг;

y

Станично-Луганський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

В Новоайдарському територіальному
центрі соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) працюють
7 соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома, які надають
соціальні послуги особам похилого віку
та особам з інвалідністю в населених
пунктах, що знаходяться на лінії розмежування, зокрема, в місті Щастя, селах Кримське, Трьохізбенка та Кряківка.
За інформацією адміністрації закладу
щомісячні надбавки за роботу з особливими умовами праці згідно постанови
№ 708 соціальним робітникам не виплачувалися. Натомість, на постійній
основі щомісяця протягом 2015–2020
років їм виплачувалася премія в розмірах від 20 % до 100 % за рахунок економії
коштів на оплату праці. Зазначеним
соціальним робітникам встановлені
підвищення посадових окладів на 15 %
у зв’язку зі шкідливими та важкими
умовами праці згідно з відповідними
наказами Мінпраці та МОЗ, постановою
КМУ, що регулюють умови оплати праці
працівників закладів охорони здоров’я
та установ соціального захисту.
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З липня 2019 року виплачується надбавка соціальним працівникам Попаснянського терцентру, які надають соціальні
послуги вдома вразливим верствам
населення в зоні підвищеної небезпеки
в умовах збройного конфлікту. З липня
2019 року — у розмірі 3 % посадового
окладу, з січня 2020 року — у розмірі 10 %.
Працівники Станично-Л уганського
територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг) та Станично-Луганського районного центру соціальної реабілітації
дітей з інвалідністю постійно знаходяться
на лінії зіткнення з 2014 року. Згідно з інформацією голови райдержадміністрації
соціальні працівники зазначених закладів, починаючи з 2014 року по теперішній
час надбавок до заробітної плати відповідно до постанови № 708 не отримували
з нижченаведеної причини.
Постановою № 708 передбачено, що розмір
надбавки встановлюється керівником установи, закладу, організації в межах фонду
оплати праці, проте, станом як на момент
набрання чинності постановою, так і в теперішній час, втілити її в життя немає
можливості, оскільки при плануванні місцевих бюджетів зазначені кошти не були
передбачені та на даний час відсутні інші
джерела надходжень, які можливо направити на виконання даної постанови.
Підводячи підсумки аналізу відповідей
на інформаційні запити щодо виплати
надбавок соціальним працівникам
згідно з постановою № 708, можна зробити висновок, що відповідні надбавки
в різних розмірах виплачувалися/виплачуються в трьох з десяти територіальних центрах Донецької та Луганської
областей, які надають соціальні послуги
в населених пунктах на лінії зіткнення.

Н Е Д О О Ц І Н Е Н А Л І Н І Я ЗА Х И С Т У

ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ

Незважаючи на те, що моніторинг соціального положення працівників
закладів освіти та органів місцевого
самоврядування/військово-цивільних
адміністрацій, що функціонують в населених пунктах на лінії зіткнення, не входило до фокусу цього дослідження,
з метою висвітлення загальної картини
застосування на практиці норм постанови КМУ № 708, була проаналізована
практика виплати відповідних надбавок
вищезазначеним категоріям.
Що стосується працівників освіти Донецької та Луганської областей, то в п’яти
з дев’яти досліджуваних районів/міст
відповідні надбавки виплачуються особам, які мають на це право згідно з постановою № 708.
Ситуація із матеріальним заохочуванням працівників органів місцевого самоврядування та військово-цивільних
адміністрацій в населених пунктах, що
підпадають під дію розпорядження
КМУ № 1085, наступна. Серед восьми
досліджуваних випадків виплата надбавок має місце в трьох. Це не вичерпна кількість ОМС/ВЦА, що здійснюють
свої повноваження в населених пунктах
на лінії зіткнення, але з огляду на те, що
не було цілі дослідити їх всі, було обрано
декілька з них для висвітлення загальної
ситуації.

надбавки працівникам ВЦА, оскільки місто перебуває на лінії зіткнення.
У своїй відповіді Директоратом норм
та стандартів гідної праці Міністерства
було процитовано норму Закону України
«Про військово-цивільні адміністрації»27,
згідно з якою ВЦА є тимчасовими державними органами, отже, «не відносяться до державних і комунальних установ,
закладів та організацій, працівникам
яким відповідно до пункту 11 постанови
№ 708 встановлюється щомісячна надбавка за роботу з особливими умовами
праці» 28. На підставі цієї відповіді надбавки працівникам Щастинської ВЦА
встановлені не були. Тобто має місце
подвійне тлумачення норм постанови
№ 708 серед ВЦА Донецької та Луганської областей, що залежить від рішення
звертатися за роз’ясненням до органів
державної влади чи ні.
Нижче наведені 2 таблиці, що ілюструють ситуацію з виплатами відповідних
надбавок працівникам освіти та органів
місцевого самоврядування/військово-
цивільних адміністрацій з вказанням
дати їх введення та розміру.

Під час даного дослідження був виявлений цікавий момент. Щастинська ВЦА
Новоайдарського району Луганської
області звернулася за роз’ясненням
до Міністерства соціальної політики
щодо можливості виплати відповідної
27

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19

28

Відповідь Міністерства соціальної політики № 1164/о/206-19 від
06.08.2020 на лист ВЦА м. Щастя № 507/06 від 11.07.2020
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Таблиця 2 — Виплата надбавок, передбачених постановою КМУ № 708, працівникам
закладів освіти Донецької та Луганської областей
Область

Донецька

Луганська
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Відділ освіти

Чи
встановлена
надбавка

Дата встановлення
надбавки
Червень-грудень 2019 року

Розмір
надбавки

ВЦА м. Авдіївки

+

Бахмутська
райдержадміністрація
(далі — РДА)

+

З вересня 2019 року

10 %

Волноваська РДА

+

З 1 січня 2020 року

50 %

Мар’їнська РДА

+

З 12 червня 2019 року

50 %

ВЦА м. Торецька

-

-

-

Ясинуватська РДА

-

-

-

Новоайдарська РДА

-

-

-

Попаснянська РДА

+

З 1 січня 2020 року

10 %

Станично-
Луганська РДА

-

-

-

Січень — березень 2020 року

50 %

Н Е Д О О Ц І Н Е Н А Л І Н І Я ЗА Х И С Т У

Таблиця 3 — Виплата надбавок, передбачених постановою КМУ № 708, працівникам
органів місцевого самоврядування/військово-цивільних адміністрацій Донецької
та Луганської областей
Область

ВЦА/ОМС

Чи
встановлена
надбавка

ВЦА м. Авдіївки

Донецька

Луганська

Мар’їнська ВЦА

+

+

Дата встановлення
надбавки
Червень-грудень
2019 року
Січень — березень
2020 року

Розмір
надбавки

50 %

Липень — грудень
2019 року

20–50 %

З 1 січня 2020 року

50 %

Червень — грудень
2019 року

50 %

З січня 2020 року

20 %

Світлодарська
міська рада

+

ВЦА м. Торецька

-

-

-

Попаснянська ВЦА

-

-

-

Попаснянська
міська рада

-

-

-

Станично-
Луганська ВЦА

-

-

-

Щастинська ВЦА

-

-

-

ДСНС УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

За інформацією ГУ ДСНС України
в Луганській області після погодження
з органом первинної профспілкової організації працівникам Головного управління встановлені щомісячні надбавки
за роботу з особливими умовами праці,
які здійснюють свої обов’язки в населених пунктах на лінії зіткнення, у розмірі
50 % від посадового окладу з 1 вересня
2020 року.

Що стосується Донецької області, то наразі формально ця надбавка не передбачена — через те, що її встановлення
можливе тільки в межах фонду оплати праці, її нарахування може проводитися тільки за рахунок зменшення
щомісячних премій. На теперішній час
співробітникам Головного управління
виплачується підвищена заробітна плата
за рахунок збільшення індивідуального
відсотку місячної премії на підставі наказів ДСНС України в 2019 та 2020 роках.
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Робітники КП
на лінії зіткнення

ВЦА/ОМС

Заклади освіти

Соціальні
працівники

Медичні
працівники, що
працюють на лінії
зіткнення

Медичні
працівники
з інших регіонів
України

ГУ ДСНС України
в Донецькій
та Луганській
областях

Категорія

Соціальна
гарантія

На практиці не реалізовано
(можливі поодинокі випадки)

в разі залучення до АТО/ООС
за умови наявності підтвердних
документів (накази керівника
АТЦ/Генштабу ЗСУ тощо)

(згідно із п. 13 ст. 9 ЗУ «Про
статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту»),

Учасник війни

Має місце

(згідно із п. 13 ст. 9 ЗУ «Про
статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту»),
в разі залучення до АТО/ООС
за умови наявності підтвердних
документів (накази керівника
АТЦ/Генштабу ЗСУ тощо)

Учасник війни

Учасник війни (окремі випадки)

Учасник бойових дій (переважно)

Статус

Виплата надбавок залежить від економічної
ситуації населеного пункту та тлумачення
самої ВЦА норм постанови № 708
щодо можливості виплати надбавки

Правозастосовна практика різниться

Має місце

Виплата надбавок залежить, в тому числі,
від економічної ситуації населеного пункту

Правозастосовна практика різниться

Має місце

Оскільки комунальні підприємства не фінансуються з бюджету, працівники
КП не мають права на підвищення з/п чи отримання надбавок

На практиці
не реалізовано (можливі
поодинокі випадки)

В разі участі
в забезпеченні
проведення АТО/
ООС за наявності
підтвердних документів
(накази керівника АТЦ/
Генштабу ЗСУ тощо)

Інформація щодо
застосування
на практиці відсутня

(Заклади не знаходяться на лінії зіткнення)

—

Має місце лише в Луганській області

Мало місце під час
проведення АТО
до квітня 2018 року
(постанова № 522)
В разі участі
в забезпеченні
проведення АТО/
ООС за наявності
підтвердних документів
(накази керівника АТЦ/
Генштабу ЗСУ тощо)

Встановлення надбавок до 50 %
згідно з постановою КМУ № 708
(заклади на лінії зіткнення)

Підвищення на 50 % з/п
згідно з постановами
КМУ № 522 та 708
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Таблиця 4 — Узагальнена інформація щодо надання соціальних гарантій працівникам досліджуваних категорій
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ФОТО НАСЛІДКІВ
ОБСТРІЛІВ ОБ’ЄКТІВ
ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 29

29

Фото взяті з попередніх звітів ЛОПЦ «Альтернатива»
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Об’єкти КП «Компанія Вода Донбасу»

40
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Канал Сіверський Донець-Донбас

41
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Підстанція (Ясинуватський район)

Розподільча
підстанція
закритого типу,
смт Південне
(м. Торецьк)
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Щастинська міська
лікарня
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Міська дитяча лікарня в м. Слов’янську

Кульовий отвір
у вікні Мар’їнської
амбулаторії після
снайперського
пострілу

Постраждала
в результаті
воєнних дій машина
швидкої допомоги
в Красногорівці
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ФАКТИ ПОРУШЕНЬ
ПРАВ ЛЮДИНИ,
ЯКІ МАЛИ МІСЦЕ
ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ
ПРОФЕСІЙНИХ
ОБОВ’ЯЗКІВ
ПРАЦІВНИКАМИ
ДОСЛІДЖУВАНИХ
КАТЕГОРІЙ 
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ТЕРИТОРІЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ,
ПІДКОНТРОЛЬНА УКРАЇНСЬКІЙ ВЛАДІ

САНТЕХНІК КОМУНА ЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 30
Використання примусової праці представниками НЗФ

К

омунальним підприємством, до відання якого належать питання, пов’язані
з житлово-комунальним господарством
міста Часового Яра, що на Донеччині, є
виробниче ремонтно-житлове підприємство (ВРЖП). До професійних обов’язків
Олександра, що працював сантехніком
та комірником сантехнічного складу
ВРЖП, належали монтаж, експлуатація
та ремонт санітарно-технічного обладнання, забезпечення робочого стану систем
водопостачання та каналізації, облік
та зберігання відповідного інструменту.

без жодних пояснень.
Звісно, я хвилювався,
бо не знав, що буде далі.
В приміщенні було невеличке
віконце, от я і дивився, що
відбувається зовні…».

1 червня 2014 року Олександр знаходився
на складі ВРЖП та став свідком, як у двір
підприємства заїхали представники т.зв.
«ДНР» на декількох легкових та вантажних автомобілях. Всі вони були одягнені
у військову форму, на обличчях були
балаклави, скрізь були пов’язані «георгіївські стрічки».

Олександр побачив, що до представників
НЗФ прийшла дочка Владислава Лук’янова — голови наглядової ради «Часовоярського вогнетривкого комбінату», що
жила біля ВРЖП, яка принесла їм пакети з їжею, цукерки, коньяк. За словами
респондента вона їх задобрювала, щоб
позбутися шумного та непередбачуваного сусідства, — після спільного дзвінка самому Лук’янову «ДНР»-цям були
запропоновані більш комфортні умови
розташування — на території 4-го цеху
Часовоярського вогнетривкого комбінату, що був за містом.

«У дворі поруч зі мною були
ще два трактористи. Бойовики,
як заїхали, так одразу навели
на нас автомати та почали
питати — хто ми такі та ким
працюємо. Тих двох чоловіків
повели до підвалу, скільки
вони там просиділи та що
робили, я не знаю. Обшукавши,
в мене знайшли ключі від
складу, в якому мене і закрили

Олександра вивели з приміщення, посадили в першу машину та наказали показувати дорогу. На території 4-го цеху
було бомбосховище, ключі від якого
дала жінка. Відкривши та побачивши, що
в бомбосховищі стоїть вода, представники
НЗФ дали чоловіку відро та наказали її вичерпати. Згодом приїхала решта машин,
на яких привезли ще декількох чоловіків-
порушників режиму, встановленого в т.зв.
«ДНР», серед яких був знайомий Олександра — вони разом вчилися в школі.
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«Ми з хлопцями почали
черпати воду відрами, таскати
їх та виливати на вулицю.
Бойовики виставили над
нами озброєну охорону,
нам не дозволялося навіть
слова один одному сказати.
Ми з моїм знайомим
все намагалися якось
переглянутися, щоб при
першій можливості збігти, хоча
це було дуже небезпечно…».

До самої темряви чоловіки працювали.
Про ніяку перерву мова не йшла, представники НЗФ навіть не давали своїм
«робітникам» ні пити, ні їсти. Пізно увечері приїхав старший серед військових
та сказав затриманим чоловікам, щоб
вони швидко звідси забиралися, в іншому випадку — поїдуть рити окопи під
Слов’янськом.
Олександр зі своїми товаришами у нещасті почали щодуху бігти. Дорогою
одному з них стало зле — далися взнаки
багатогодинні фізичні навантаження
без їжі та води. Чоловіки схопили його
під руки та потягли до міської станції
швидкої допомоги.
«Ми його віддали черговим
медикам та пішли по своїх
домівках. Подальша
доля його мені невідома.
Я дуже втомився, і весь
час хвилювався за свою
матір та дружину».

вже по закінченню зазначеного терміну. За словами респондента пізніше він
дізнався, що в день «візиту» військових
до ВРЖП цей заступник, побачивши їх,
замість того, щоб якось захистити працівників від самоправства представників
НЗФ, вистрибнув у вікно та збіг.
Під час інтерв’ю Олександр не підкреслював, що пережив чималий стрес, лише
його поведінка красномовно про це казала — чоловік дуже нервував, коли
згадував давні події, підхоплювався, збивався. Але згодом в розмові зізнався, що
нещодавно в нього почалися проблеми
із серцем, хоча напевно стверджувати, що саме описані події стали наслідком цього, звісно, не можна.
Правозахисним організаціям відомо
чимало фактів, коли представники НЗФ
використовували примусову працю цивільних мешканців, але в переважній
більшості це були затримані порушники комендантської години або ті, хто
скоїв якісь правопорушення на думку
затримувачів. Примусова праця в цих
випадках виглядала як плата за «погану
поведінку». Але кейс Олександра демонструє, що в деяких ситуаціях представники НЗФ пішли далі і, відчуваючи свою
вседозволеність та безкарність, використовували працю робітників міських
комунальних підприємств для власних
цілей при мовчазному дозволі їхнього
керівництва.

Наступного дня Олександру зателефонував заступник директора підприємства
та запропонував відпустку за свій рахунок на 3 місяці. Після того, що сталося,
чоловік погодився і вийшов на роботу
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ПРИБИРА ЛЬНИЦЯ
КОМУНА ЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 31
Використання примусової праці представниками НЗФ

В рамках моніторингового дослідження
було проведено інтерв’ю з прибиральницею одного з міських комунальних підприємств Донецької області, на території
якого протягом певного часу базувалися
представники т.зв. «ДНР». Через те, що
за викладеними фактами можна ідентифікувати респондента, з причин безпеки
назви міста та підприємства не розголошуються. Надалі в якості назви підприємства буде використана абревіатура КП
(комунальне підприємство).
В ході цього інтерв’ю, окрім отримання
важливої інформації стосовно фокусу
дослідження, були задокументовані факти незаконного утримання цивільних
осіб в підвалі підприємства протягом
місяця.
Ольга працювала прибиральницею
в міському КП — чистила територію
від снігу та листя, прибирала офіс. Одного дня влітку 2014 року вона вперше
вийшла на роботу після відпустки
та побачила надворі багато озброєних
людей у військовій формі з «георгіївськими стрічками» на петлицях. Скрізь
були встановлені прапори т.зв. «ДНР» — 
на парканах, деревах, на вантажівках
та легкових машинах. Начальник Ольги,
який розмовляв з військовими, підкликав її до себе і представив: «Ось наша
прибиральниця Ольга Іванівна, яка нам
і допоможе». Вони наказали жінці взяти її робоче приладдя — відра, ганчірки
та слідувати за ними.
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Головний серед військових відкрив двері
підвалу, і Ольга зі своїм начальником
почали туди спускатися.
«Раніше я там бувала
і не один раз. В підвалі було
облаштовано щось на зразок
складу — там знаходилися
мішки з піском, цементом.
Я подумала, що їм потрібно
прибрати приміщення від
пилу та бруду, щоб було
чисто. Яка я була наївна!..».

Коли Ольга першою почала спускатися
сходами, їй здалося, що в підвалі темно.
Потім вона побачила невелике віконце
з решітками та тьмяну лампочку під
стелею. В ніс вдарив різкий сморід сечі
та перегару. Як тільки очі жінки після
яскравого сонця звикли до напівтемряви,
вона побачила, що в підвалі на тапчанах
та лавках сидять чоловіки, яких було
близько двадцяти осіб.
«Від різкого запаху в мене
голова пішла обертом. Я дуже
перелякалася! Я не знала,
навіщо мене сюди привели?!
Хто ці люди і що я маю
робити?! Я швидко побігла
сходами до свого начальника
та втратила свідомість.
Нашатирем він мене привів
до тями і сказав — хочете

Н Е Д О О Ц І Н Е Н А Л І Н І Я ЗА Х И С Т У

Ви чи ні, а тепер кожного
дня перед своєю основною
роботою будете прибирати
в підвалі. Бо інакше будемо
разом з Вами в ньому сидіти».

З того дня Ольга, будучи працівником
комунального підприємства, мала прибирати за затриманими особами, які
за словами жінки були цивільними.
Її робочий день з восьми- перетворився
на десятигодинний. Щоранку військові
виводили чоловіків з підвалу надвір,
і жінка бралася за роботу. Стримуючи
напади нудоти, вона виносила відра
з людськими відходами, мила тапчани,
підмітала підлогу, прибирала сміття.
Все намагалася зробити швидко, поки
затримані «гуляли» на вулиці під наглядом. Через декілька днів їх зранку
почали кудись вивозити вантажівкою.
Судячи з уривків розмов представників
т.зв. «ДНР», які мимоволі чула Ольга, — 
на примусові роботи.
За словами респондентки затримані
чоловіки були «вуличними випиваками», що порушили комендантську
годину. Деякі з них були із синцями
на обличчях, але жінка жодного разу
не бачила, щоб їх били чи катували. Вона
з ними не розмовляла і навіть майже
не бачила — коли вони виходили з підвалу, їй було наказано повертатися до стіни. Беручи до уваги щоденну кількість
сміття та відходів, кількість полонених
суттєво не змінювалася,, але напевно
сказати, що в підвалі увесь цей час сиділи одні і ті ж самі особи, жінка не може.
«Ніякої постільної білизни
в затриманих не було, ні ковдр,
ні подушок — самі голі лавки.
В якості їжі їм видавали
сухпайок у вигляді консервів

і тушонки. Води в пляшках
в підвалі було достатньо.
Приміщення було замале
для такої кількості осіб, між
тапчанами були дуже вузькі
проходи. Я не знаю, як вони
там всі розміщувалися. Звідки
були ці люди, місцеві чи
ні — не можу сказати».

Через місяць всі озброєні люди виїхали
з території КП разом із технікою. Ольга
зранку прийшла на роботу та знайшла
підвал відкритим навстіж та порожнім.
Куди поділися затримані чоловіки — 
чи-то їх відпустили, чи забрали із собою — жінка не знає. В підвалі було все
розбито — перекинуті лавки, зірвані дроти, багато сміття та бруду, на тапчанах
та підлозі були криваві плями. Жінка
доповіла про побачене своєму начальникові та розпочала прибирання.
За словами Ольги вона отримала величезну психологічну травму. Вона всього
боялася — і військових, і полонених,
і втрати своєї роботи. Жінка мусила виконувати жахливу роботу в стресових
умовах без надання свого дозволу на це.
Вона нікому не могла поскаржитися,
бо в місті була відсутня влада, і навіть
її безпосередній начальник примусив
її безальтернативно підкоритися наказам представників НЗФ, бо й сам став
заручником ситуації. Ніхто не знав,
скільки це буде тривати — три дні чи
рік, тому примусове виконання Ольгою
щоденної тяжкої роботи не могло не залишити відбитка на її психологічному
здоров’ї.
Окрім отримання моральної травми
Ольга постраждала й фізично. Під час
носіння важких відер сходами багато раз
щодня протягом місяця — вона пошкодила спину і вимушена була лікуватися
49

Звіт за результатами моніторингу положення медичних та соціальних працівників,
робітників комунальних служб, співробітників Державної служби з надзвичайних
ситуацій, що виконують свої професійні обов’язки в умовах збройного конфлікту

у невропатолога за свій кошт. Проблеми
зі спиною непокоять Ольгу і досі. Про
жодну компенсацію з боку підприємства чи оплату лікування мова не йшла
взагалі.
За свідченнями респондентки всі співробітники КП, що кожного дня працювали
з нею пліч-о-пліч, знали про те, що Ольгу
змусили прибирати за полоненими, що
незаконно сиділи в підвалі. Але через
те, що в той час в місті де-факто були відсутні правоохоронні органи, навіть при
великому бажанні надати розголосу цій
ситуації, працівники, хвилюючись про
свою власну безпеку, не могли це зробити, бо існували ризики опинитися поруч
із затриманими.
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ФЕЛЬДШЕР 32 ТА ВОДІЙ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ 33
Примус до фальсифікації документів з метою приховування злочину

Документаторами, залученими ЛОПЦ
«Альтернатива», в містечку Донецької
області, що деякий час в 2014 році перебувало під контролем т.зв. «ДНР», був зафіксований випадок завдавання медичним
працівникам тілесних ушкоджень з боку
представників НЗФ. Для більш детального опису ситуації в рамках дослідження
було проведено 2 інтерв’ю с постраждалими особами — с фельдшером швидкої
допомоги Андрієм та водієм службового
медичного автомобіля Володимиром.
Влітку 2014 року Андрій, будучи фельдшером виїзної бригади швидкої допомоги,
з самого ранку знаходився на чергуванні.
В той день викликів було небагато — надворі стояла шалена спека і переважно
літні люди потребували допомоги. Близько сьомої години вечора диспетчером був
прийнятий виклик щодо бійки та стрілянини в центрі міста біля Палацу культури
(ПК), в ході яких постраждав молодий
хлопець. Бригада швидкої допомоги
у складі фельдшера Андрія та водія Володимира вирушила за адресою виклику.
Медсестра, яка мала також їхати, відпросилася на декілька годин у головного
лікаря, бо в її доньки був випускний бал.
Коли автомобіль під’їхав до літнього
майданчику біля ПК, то респонденти
побачили великий натовп, в якій були
і цивільні люди — багато молоді зі стрічками «Випускник», дівчата в довгих красивих платтях, і військові — на той час
місто знаходилося під контролем т.зв.
«ДНР». Андрій майже на ходу вистрибнув
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з машини та побіг у натовп, де знаходився
травмований.
«Я побачив, що на асфальті
лежить молодий хлопець
в крові, навколо якого
скупчилися заплакані дівчата.
Я присів біля нього, взяв
його за руку та почав мацати
пульс, якого не було ні на руці,
ні на шиї. У хлопця була
черепно-мозкова травма. Він
був непритомний. Коли дівчата
назвали його ім’я та прізвище,
я одразу впізнав в ньому сина
нашого відомого місцевого
лікаря. Як потім з’ясувалося,
цей юнак також був
випускником. Я забув в машині
свою медичну валізу зі всіма
ліками та приладдям, почав
оглядатися, шукаючи очима
швидку, махати руками, щоб
Володимир зрозумів і приніс
його мені…», — згадує фельдшер.

Раптом Андрій відчув, як до його шиї
різко притулили щось холодне. Він побачив, що на нього націлений автомат,
та не на жарт перелякався. Чоловік
інстинктивно почав шукати очима автомобіль швидкої допомоги, сподіваючись
на допомогу, але його ніде не було. Старший серед військових сказав фельдшеру,
щоб він робив все можливе для того, щоб
юнак залишився живим. Але ін’єкції
адреналіну, необхідне приладдя для
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здійснення електричного розряду — все
це залишилося в машині швидкої допомоги, а всі прохання Андрія принести
його медичну валізу були проігноровані.
Представники НЗФ почали розганяти
натовп. Вони всім кричали, щоб йшли
звідти, погрожували, декого штовхали
в спину автоматами. Потроху всі люди
розійшлися, і залишилося лише декілька озброєних чоловіків та Андрій
навколішках біля постраждалого. Один
з військових помацав пульс в хлопця
та переконавшись, що його не було, дав
команду підігнати на місце події вантажівку, що стояла неподалік.
«Коли під’їхала вантажівка,
бойовики швидко відкинули
борт, дістали звідти
целофан, на який поклали
постраждалого хлопця,
та перенесли його в машину.
Один з них штовхнув мене
прикладом в спину, мовляв,
ти теж їдеш. Я мовчки заліз
в кузов. Вантажний відсік був
затягнутий брезентом, тож
я не бачив, куди ми їдемо.
Мене лякала невідомість,
і я постійно думав про хлопця.
Я розумів, що скоріш за все він
вже був мертвий, але маленька
надія, що юнак живий,
була», — розповідає Андрій.

Коли вантажівка дісталася місця призначення, представники НЗФ відкрили
борт та витягнули целофан з хлопцем
на землю. Андрій побачив, що вони
знаходяться в якомусь закритому дворі
з гаражем. Військові наказали фельдшеру ще раз перевірити, чи живий юнак.
Андрій помацав пульс на зап’ястку
та на шиї. Пульсу не було. Медик взяв
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невелике скло, що стояло біля стіни
та підніс до носа та рота хлопця. Слідів
дихання теж не було. За словами респондента, судячи по зіницях, положенню тіла, закляканню пальців, юнак був
мертвий вже близько 30–40 хвилин.
Після цього старший серед чоловіків сказав, що ти, мовляв, лікар, роби документи, що трапилася дорожньо-транспортна
пригода. Андрій одразу відмовився,
бо для медичного працівника це тягне
за собою кримінальну відповідальність.
Фельдшер почав їм пояснювати, що в нього немає таких повноважень, що в разі
ДТП викликається поліція, шукаються
свідки і таке інше. На його слова старший
відповів: «Дуже ти розумний лікар, і навіщо ти тоді нам потрібний?!». Після чого
різко вдарив Андрія прикладом автомата
в обличчя. Він впав, сильно вдарившись
головою о землю, і знепритомнів.
«Отямився я серед дерев,
надворі було вже темно.
Я зрозумів, що мене вивезли
машиною і кинули в посадці
біля дороги. Я озирнувся,
побачив будинки приватного
сектору. Прочитавши вулицю,
зрозумів, що я знаходжуся
в селищі, що територіально
відноситься до нашого міста,
але знаходиться на іншому краю
від місця мого проживання.
Я потихеньку вирушив
в напрямку населеного пункту.
Сильно боліла голова, мене
нудило, все обличчя було
в крові, як і мій медичний халат.
Я його зняв, щоб не привертати
уваги, та витер ним обличчя.
Йшов я дуже повільно, і години
за дві дістався станції швидкої
допомоги…», — продовжує
згадувати респондент.
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Коли Андрій зайшов до будівлі, то побачив там фельдшера з іншої зміни, своїх
схвильованих матір та дружину. Всі раділи, що він живий, хоча і з розбитим
обличчям. Далі для чоловіка все було,
як в тумані — він почав присідати та різко втратив свідомість. Як його несли
на ношах, везли на «швидкій», Андрій
не пам’ятає. Отямився він вже в лікарні
під крапельницею. В медика діагностували струс мозку четвертого ступеню,
перелом носа та щелепи. В лікарні Андрій провів два тижні. За словами респондента його колеги збирали для нього
гроші, батькам допомогли на їх роботі,
адміністрація лікарні, де він працював,
виплатила і страхування, і надала компенсацію за лікування. Станом на зараз
Андрій перебуває на обліку у невропатолога та травматолога, його переслідують
головні болі.

Я оскаженів від такого нахабства,
замахнувся рукою, але в цей
час отримав удар в бік, від якого
повалився на машину, вдарився
головою та розквасив носа.
В очах в мене помутнішало,
з носа потекла кров. Бойовики
заламали мені руки та наділи
наручники. Потім один з них
прикладом автомата вдарив
по рації, зламавши її, та забрав
наші мобільні телефони. Сівши
за кермо, він кудись перегнав
„швидку“. Куди я не знаю, але
повернувся доволі швидко», — 
зазначає Володимир.

Водій був зайнятий паркуванням, коли
побачив в дзеркалі заднього виду, що
Андрій розмахує руками і щось йому
кричить. Також Володимир помітив
мобільний телефон фельдшера та забуту медичну валізу і вирішив, що віднесе
йому їх, як припаркується.

Водія заштовхнули на заднє сидіння легкової машини, яка стояла поруч. Разом з ним
сіли представники т.зв. «ДНР» та сказали,
щоб помовкував. Від перенапруження
та страху по спині чоловіка градом котився піт. Володимир бачив з машини, що
військові почали розганяти людей, які
з переляку розбігалися, хто куди. Коли
натовп порідішав, водій побачив Андрія,
який стояв навколішках біля пораненого юнака, та озирався, шукаючи очима
«швидку». Володимир себе почував жахливо. Він бачив, як Андрія змусили сісти
в кузов вантажівки, але ні крикнути йому,
ні допомогти він не міг. Перебуваючи в шоковому стані від всього, що відбувалося,
водій навіть не зміг запам’ятати номери
машини, на якій вивозили фельдшера.

«Я дивився в дзеркало з боку
пасажира та не помітив,
як до мене підійшли бойовики.
Один з них різко відкрив мої
двері та висмикнув ключ
запалювання. Двигун одразу
заглух. Другий бойовик схопив
мене за комір футболки
та витягнув з машини на вулицю.

Згодом на телефон одного з військових
подзвонили, і з розмови Володимир зрозумів, що постраждалий хлопець помер.
Представники НЗФ почали бурхливо обговорювати між собою, що з цією всією
ситуацією наразі робити. За словами
респондента вони не один раз повторювали, що був би батько хлопця більш
зговірливим та вчасно би платив данину,
то його син був би зараз живий.

Варто повернутися до свідчень другого
респондента — водія Володимира, який
надав інформацію, що відбувалося в той
момент, коли Андрій вистрибнув з машини швидкої допомоги, щоб надати
допомогу постраждалому хлопцю.
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«Батько загиблого юнака
був відомим в місті лікарем
та мав немалі статки. Сам же
хлопець був задиракою
та нахабою, рідка бійка
обходилася без нього; він
завжди був у центрі уваги,
недешево одягався, палив
дорогі сигарети. За словами
бойовиків в той день загиблий
зі своїми друзями — хлопцями
та дівчатами сидів за столиком
на літньому майданчику та пив
пиво. За сусіднім столиком
сиділи „ДНР“-вці, які почали
чіплятися до дівчат. Хто
перший почав бійку, я не знаю.
Як з’ясувалося пізніше,
юнака вдарили по голові
якимось важким залізним
предметом, проломивши йому
череп», — згадує Володимир.

Водія протримали в машині близько
години, після чого зняли наручники
та наказали швидко «убратися». Володимир витер обличчя від крові футболкою і пішов шукати «швидку». Ні ключі,
ні мобільні телефони представники НЗФ
не віддали. Автомобіль стояв в парку,
неподалік від місця події, але завести
її водій не міг. Він побіг на станцію
швидкої допомоги за запасними ключами; там же побачив медиків з іншої
зміни, свою дружину та Андрія, батьків.
Всі дуже хвилювалися — рація не відповідала, чоловіки довго не поверталися.
Без подробиць Володимир розповів, що
сталося, та поїхав з іншим водієм до своєї
машини.
Перегнавши автомобіль на стоянку біля
станції, водій з батьком Андрія пішли
його скрізь шукати. Вже було темно,
вони з ліхтарями ходили парком та прилеглою територією, але їхні спроби були
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марними. Чоловіки повернулися назад,
і незабаром побачили Андрія, який ледве йшов.
Наступні 2 тижні Андрій провів в лікарні, Володимир продовжував працювати.
Батьки загиблого хлопця знайшли його
тіло біля воріт їхнього будинку. В місцевих ЗМІ писали, що юнак помер вдома
після отриманих в бійці травм. Володимир припускає, що батько, вбитий горем
через трагічну смерть юнака, хвилюючись за свого старшого сина, не став
розголошувати обставини загибелі, щоб
не наражатися на ще більшу небезпеку
з боку тимчасових «хазяїв» міста. Після
похорону родина не гаючи часу виїхала
з міста.
Лейтмотивом цієї історії є усвідомлення представниками НЗФ своєї повної
безкарності в період їхнього контролю
над містом. З самого початку озброєні
військові почали чіплятися до дівчат-
випускниць, які по суті були дітьми,
навіть не думаючи, що хтось наважиться
опиратися їм.
Після того, як сталася трагедія, вони
не поспішали надавати допомогу
хлопцю, якому вони завдали черепно-
мозкову травму, від якої він помер.
Фельдшер просив принести йому його
медичне приладдя, яке він забув в машині швидкої допомоги, але їм легше було
перекласти відповідальність на медика,
якому вони наказали робити все, щоб
хлопець залишився живим, ніж самим
сприяти необхідним реанімаційним
заходам.
Вершиною демонстрації своєї вседозволеності та неповаги до медичних працівників стали примусове утримання
представниками НЗФ фельдшера та водія, в тому числі, за допомогою засобів
обмеження рухливості, погрози зброєю,
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нанесення тяжких тілесних ушкоджень,
які привели до тривалого лікування з негативними наслідками для здоров’я.
Відсутність на робочому місці цілої
бригади швидкої медичної допомоги
протягом декількох годин з відключеною через умисне пошкодження рацією,
з вимкненими мобільними телефонами,
не тільки змусила хвилюватися родичів та колег респондентів, а й залишила
певну кількість жителів без вчасного
надання медичної допомоги.

Окремою темою є намагання представників т.зв. «ДНР» сховати скоєний
злочин, примусив фельдшера оформити
загибель хлопця як наслідок дорожньо-
транспортної пригоди, не задумуючись про те, що порушення медиком
своїх посадових інструкцій в цьому
випадку тягне за собою кримінальну
відповідальність.
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СОЦІА ЛЬНА ПРАЦІВНИЦЯ 34
Напад представників НЗФ на людину похилого віку

Щоп’ятниці соціальна працівниця Тетяна відвідувала свого підопічного — чоловіка похилого віку Івана Петровича,
який проживав в приватному будинку
в невеликому місті Донецької області.
Її обов’язками були прибирання оселі,
забезпечення продуктами та ліками,
допомога в оплаті комунальних послуг,
виконання дрібних доручень, спілкування та підбадьорення.
Червневий день в 2014 році починався
як завжди — Тетяна прийшла до дідуся,
спланувала свою роботу та розпочала
з прибирання приміщення. Раптом вони
почули звук техніки та вантажівок, що
з кожної секундою ставав все гучнішим.
Жінка виглянула у вікно та побачила, що пошкодивши ворота, у двір в’їхала
вантажівка, з якої вийшли озброєні люди
у військовій формі з «георгіївськими
стрічками» — розпізнавальними знаками представників т.зв. «ДНР», які
знедавна контролювали місто.
«Мій дідусь був нелегким
підопічним, він був буркотливий,
йому завжди було важко
догодити. Я як побачила
у вікно непроханих гостей,
одразу почала хвилюватися,
бо не знала, яка буде його
реакція. Дідусь спитав, що
відбувається, на що я йому
пояснила і сказала, що мені
страшно. Взагалі-то Іван
Петрович ледве пересувався
і то — тільки з моєю допомогою,
а так увесь час лежав. А тут
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після мого повідомлення він
як вскочить, я аж дар мови
втратила! Схватив мисливську
рушницю, що висіла на стіні,
та побіг на двір. Я взагалі
думала, що та рушниця
була не справжня і висіла
як реквізит. Чую — постріли
та крики зовні; виглядаю
у вікно — бойовики схопили
діда та повалили його на землю.
Що мені робити в такій
ситуації?! І страшно виходити,
і водночас я розумію, що
я за нього відповідаю…».

Тетяна вибігла з будинку та побачила, що
чоловік лежить, притиснутий ногами
військових до землі. Йому стало зле, ротом пішла піна. Жінка стала їх просити
не бити та відпустити діда, на що представники НЗФ почали агресивно її розпитувати, хто вона така, і ким їй приходиться
чоловік. За словами респондентки дізнавшись, що жінка є соціальним працівником, а не родичкою, з якої можна було б
витребувати гроші як компенсацію за поведінку дідуся, військові грубо вилаяли
Тетяну, що вона погано дивиться за своїм
підопічним, та наказали їй швидко забирати діда та сидіти обом вдома.
«Дідусь був крупним
чоловіком, до того ж
в напівнепритомному стані.
Я схопила його під руки
та потягла в будинок. Не знаю,
звідки в мене з’явилися
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сили, але я впоралася.
Вдома я його вклала в ліжко,
витерла кров з обличчя,
і він потроху заспокоївся.
Я визирнула у вікно, але
бойовики почали погрожувати
мені кулаком. В мене від
страху підкосилися ноги.
Я закрила штори, і ми сиділи
з дідом тихо, наче миші…».

Жінка була дуже налякана і поведінкою
підопічного, і діями озброєних людей;
постійно плакала. Вона чула, як представники НЗФ розмовляють по рації,
передаючи свої координати, нецензурно висловлюються. У підвішеному стані,
не знаючи, що буде далі, вона просиділа близько двох годин. Робота не йшла
на лад, все валилося з рук. В такому шоці
Тетяні було не до своїх обов’язків. Як
тільки військові поїхали, жінка попросила дідуся відпустити її.
Після цього випадка жінка ще довго
була в стресовому стані, погано спала, приймала заспокійливі препарати.
За її словами вона дуже боялася, що
хтось з її начальства дізнається про те,
що сталося, або дідусь поскаржиться, і її
виженуть з роботи.

подумати, що знаходячись в себе вдома,
при відсутності активних бойових дій
в місті — війна може його хоч якось зачепити?! Звісно, маючи бажання захищати
свій дім від непроханих візитерів, пам’ятаючи мисливське минуле, він, як міг,
кинувся на своїх кривдників, не до кінця
усвідомлюючи небезпеку в силу поважного віку.
Щодо причини «візиту» представників
т.зв. «ДНР» до оселі підопічного респондентки, то Тетяна думає, що це пов’язано
з місцезнаходженням самого будинку.
«Дідусів будинок був крайнім
по дорозі на Костянтинівську
трасу, і, можливо, бойовики
хотіли його зайняти під власні
цілі, беручи до уваги його
зручне розташування…».

Невідомо, як склалися б обставини, якщо
це відбулося, коли дідусь був один — 
можливо, сам факт того, що будинок
не порожній та за літнім чоловіком є
постійний догляд, позбавив представників НЗФ думки про зайняття цього житла
під власні потреби.

Тетяна й подумати не могла, що вона — 
соціальна працівниця, яка допомагає
літнім людям виживати в скрутний час,
будучи цивільною особою, не виконуючи
ніяких військових завдань, може стикнутися з такою небезпекою в будинку
підопічного під час своєї безпосередньої
роботи.
Що стосується дідуся, можна тільки
уявити, що пережив чоловік похилого
віку, який залишився одинаком на старості років та став розмінною монетою
в руках озброєних людей. Як він міг
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СОЦІА ЛЬНА ПРАЦІВНИЦЯ 35
Погрози військових т.зв. «ДНР», що спричинили смерть підопічної

Катерина працювала соціальним працівником в місті на півночі Донецької
області. Влітку 2014 року це місто знаходилося під контролем НЗФ т.зв. «ДНР».
Однією з її підопічних була жінка похилого віку Надія Іванівна, що жила
в кутовій квартирі багатоповерхівки
на центральній вулиці міста.
Жінка була лежачою, в обов’язки Катерини входило надання соціальних послуг щодо її догляду, купівля та доставка
продовольчих товарів, медикаментів,
косметичне прибирання помешкання
тощо.

залізла під її ліжко. Бойовики
кричали нецензурними
словами, погрожували
мені, вимагали відкрити
двері. Уламки від розбитого
скла падали на підлогу.
Лежачи під ліжком, я була
в шоковому стані, не могла
вимовити ні слова. Мене від
страху паралізувало, і я геть
забула про свою підопічну.
Я хотіла просто вижити…».

Одного дня в червні 2014 року соціальна
працівниця перебувала в квартирі своєї
підопічної та виконувала свої професійні
обов’язки. Бабуся проживала на першому поверсі. Несподівано респондентка
почула гул моторів. Виглянувши у вікно,
побачила колону танків, вантажівок, людей у військовій формі зі зброєю. На всіх
одиницях техніки були встановлені прапори т.зв. «ДНР».

Після того, як все стихло, та представники НЗФ пішли геть, соціальна працівниця вилізла з-під ліжка та побачила, що
бабуся померла. Жінка похилого віку,
і так вже маючи численні проблеми
зі здоров’ям, не справилася з пережитим стресом. Катерина після отриманої
нею психологічної травми стикнулася
ще з одним випробуванням — смертю
своєї підопічної. Отямившись, вона викликала швидку допомогу, яка вивела
її з шокового стану та забрала стареньку.

«Коли вони зупинилися під
вікном бабусі, то побачили
мене і почали кричати, щоб
я негайно відкрила двері.
Я про себе зраділа, що
на вікнах були решітки,
а двері були міцні, броньовані.
Через те, що вікно було
розташовано низько, „ДНР“-вці
погрожували мені автоматами,
били скло. Бабуся від страху
лежала мовчки. Я з переляку

Через те, що квартира бабці була кутовою, з її вікна була добра видимість обох
центральних вулиць — за припущенням
соціальної працівниці, представники
т.зв. «ДНР» хотіли зайняти цю квартиру
для власних цілей, наприклад, для обстрілювання позицій противника. Така
практика була поширеною в населених
пунктах поблизу лінії зіткнення, коли
військові займали різноманітні об’єкти,
в тому числі, житлові квартири, тим самим створювавши ризики для цивільних
осіб, що проживали чи знаходилися
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неподалік, у випадку відкриття іншою
стороною вогню «у відповідь».
Жінка продовжує працювати соціальним працівником. За її словами описаний випадок досі не йде з пам’яті, після
пережитого стресу вона двічі на день
протягом 6 років приймає заспокійливі
препарати.
Таким чином, можна зробити висновок, що представники такої мирної про-

фесії як соціальний працівник в умовах
збройного конфлікту можуть піддаватися
певним ризикам, таким як стати жертвою
психологічного насилля з боку військових, потрапити під шалену кулю тощо.
Вони вимушені виконувати функцію
держави в будь-яких умовах, надаючи
соціальні послуги своїм підопічним.
Це приватний магазин в разі небезпеки
може бути закритий за рішенням власника. Соціальна допомога позбавлена
такого привілею.

59

Звіт за результатами моніторингу положення медичних та соціальних працівників,
робітників комунальних служб, співробітників Державної служби з надзвичайних
ситуацій, що виконують свої професійні обов’язки в умовах збройного конфлікту

ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТ У
ЕЛЕКТРООБЛА ДНАННЯ ПІДСТАНЦІЇ 36
Незаконна вимога щодо знеструмлення міста

Марина працювала електромонтером
з ремонту електрообладнання підстанцій в одному з міст Донецької області.
Був червень 2014 року. Зранку вона прийшла до свого місця роботи — центрального розподільчого пункту (ЦРП), що
знаходиться на околиці міста біля траси. ЦРП — це цегляна будівля по типу
бомбосховища. В ній знаходяться всі
центральні вимикачі.
З самого ранку респондентка побачила,
як колона танків та вантажівок, що їхала
трасою, повернула прямо до ЦРП. На машинах майоріли прапори т.зв. «ДНР»,
всі військові були в балаклавах. Вони
почали вимагати від працівниці, щоб
вона вимкнула центральний рубильник,
тобто перекрила подачу напруги.
«Я дуже злякалася, швиденько
забігла в ЦРП та закрила
за собою двері. Вікон в будівлі
не було, тільки металічні двері.
Бойовики почали стукати,
погрожувати, нецензурно
висловлюватися. Навіть
стріляли у повітря. Було дуже
страшно. Я забилася в куток
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і тихенько сиділа. Напевно,
вони хотіли знеструмити
все місто, щоб не було
ні світла, ні зв’язку, але
навіщо — я не знаю. Звісно,
я не могла цього зробити — 
я підпорядковуюся тільки
своєму керівництву та не маю
права зупиняти подачу
електроенергії. Це може
призвести до непередбачених
наслідків…».

Коли представники НЗФ поїхали, Марина почекала ще пару годин, відкрила
двері та викликала швидку — вона була
на сьомому місяці вагітності і дуже боялася, що пережитий стрес негативно
позначиться на її стані. Її забрали до лікарні, де вона проходила медичне обстеження після отриманої психологічної
травми.
За словами жінки її досі турбують сильні
головні болі, які вона пов’язує з пережитим шоковим станом.

Н Е Д О О Ц І Н Е Н А Л І Н І Я ЗА Х И С Т У

КО Н Т Р О Л Е Р З Р Е М О Н Т У
Е Л Е КТ Р О О Б Л А Д Н А Н Н Я П І Д С ТА Н Ц І Й 37
Підрив підстанції за допомогою вибухового пристрою

В рамках дослідження було проведено
інтерв’ю зі Світланою, яка працювала
в місті Бахмут Донецької області контролером з обслуговування абонентів РЕМ
(районні електричні мережі) в той час,
коли місто перебувало під контролем
незаконних збройних формувань т.зв.
«ДНР» (з квітня по червень 2014 року).
В червні 2014 року Світлана в рамках своїх
професійних обов’язків направлялася до районної підстанції, щоб зняти показання.
«Підстанція — 
це трансформаторна будка
з металевими дверима, ключ
від якої я отримую в РЕМ під
розписку напередодні. Я маю
зайти в середину, на що
я маю спеціальний допуск,
та зафіксувати показання
центральних лічильників…».

Біля підстанції стояла група озброєних
військових — представників НЗФ т.зв.
«ДНР» з відповідними знаками відмінності. За словами жінки їй стало страшно,
бо місцеві жителі вже мали факти щодо
розбійної поведінки представників т.зв.
«ДНР», але вона була зобов’язана виконати своє завдання. Світлану почали
запитувати — хто вона така, чи має вона
доступ до електричних мереж. Жінка
з переляку забула, як її звати, мовчки
показувала їм своє посвідчення. Світлана намагалася відкрити двері, але в неї
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тремтіли руки, тому один з військових
вихватив у неї ключі, сам їх відкрив
та швидко увірвався в середину.
«Я спочатку зовсім
не зрозуміла, що відбувається.
Цей чоловік був дуже
насторожений, діяв поспішно,
я почала тихенько відходити
назад. Я подумала, що вони
замінували цю будівлю,
бо містом ходили чутки, що
бойовики підривають
такі трансформаторні
будки, щоб знеструмити
відповідний район міста для
пограбування ювелірних
магазинів. Біля підстанції
було велике дерево, до якого
я притулилася спиною
та почала присідати, бо була
в стані напівнепритомності».

Через деякий час Світлана почула
глухі звуки, схожі на постріли. Жінка
вирішила, що чоловік почав стріляти
по обладнанню, щоб вивести його з ладу
та припинити подачу напруги. Від страху
вона закрила руками вуха та притаїлася,
бо інтуїтивно чекала на вибух, а бігти
сил не було.
Жінка не помилилася — вибух пролунав через декілька хвилин. Отямилася
вона, лежачи на землі — скуйовджена
та розгублена.

КП-10
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«Коли я відкрила очі, то лежала
під тим самим деревом — воно
мене врятувало від більш
жахливих наслідків. В мене
дуже боліла голова, я вся
була в дрібних камінцях
та землі. Потихеньку я встала,
обмацала себе — руки-ноги
булі цілі. Озирнулася — 
нікого поруч немає, куди
поділися бойовики,
я не знаю. В голові сиділо
те, що я маю якнайшвидше
сповістити своє начальство
про те, що сталося…».

Через вибухову хвилю чи падіння Світлани її телефон вийшов з ладу — була
пошкоджена батарея, тріснув екран.
Вона мала швидко йти додому, де був
запасний телефон, щоб подзвонити
своєму начальнику та розповісти про
форс-мажорні обставини, бо це входило
в її посадові інструкції. Варто підкреслити, що жінка в той момент не думала
про власне здоров’я, про те, що вона має
звернутися за медичною допомогою;
єдине, що її турбувало — якнайшвидше
сповістити керівництво, бо вона мала робоче завдання і не виконала його. Через
це дуже боялася втратити робоче місце.
Після дзвінка Світлани її безпосередній начальник, інженер з техніки безпеки та група ремонтників разом з нею
одразу прибули на місце події. Будівля
підстанції була вщент розбита, наявні
трансформатори — пошкоджені та обгорілі. На місці був складений акт про
займання.
«Я підписала, що це був
нещасний випадок. В мене
так боліла голова, що
мені було все одно. Аби
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не вигнали з роботи
та не мали до мене претензій
як до контролера. Тому була
вимушена погодитися…».

Того дня Світлана отримала велику психологічну травму, згодом в неї виявили
контузію — сильні головні болі не давали про себе забути, часто носом йшла
кров. Вона періодично проходить курси
лікування у невропатолога.
Як цей, так і попередній випадки говорять
про те, що під час небезпечних ситуацій
жінки керувалися не стільки своїм внутрішнім відчуттям, страхом та звичайними людськими емоціями уникнути небезпеки, скільки усвідомленням того, що
вони не можуть ні в якому разі не виконати свої професійні обов’язки чи порушити інструкцію. Адже Марина (перша
історія) могла виконати наказ озброєних
представників т.зв. «ДНР» та припинити подачу електроенергії, і до неї потім
не могло бути ніяких претензій. Але
вона обрала більш ризикований для себе
шлях — не порушувати свої посадові інструкції, замкнути двері та знаходитися
в ЦРП, піддаючись ризику бути, наприклад, підірваною разом із будівлею, або
бути знайденою пізніше військовими т.зв.
«ДНР» з невідомими наслідками.
Що стосується другої історії, то Світлана
розповідає, що вона одразу злякалася,
коли побачила озброєних людей. Вона
могла не підходити до підстанції, виконати свої обов’язки пізніше та пояснити таку ситуацію своєму керівництву.
Але страх залишити своє завдання без
виконання, заради якого вона отримала під розписку ключ та спеціальний
допуск, був сильнішим, і вона пішла
на спілкування з представниками НЗФ,

Н Е Д О О Ц І Н Е Н А Л І Н І Я ЗА Х И С Т У

не знаючи, що згодом це буде коштувати
їй проблемами зі здоров’ям.
Жінки, будучи звичайними працівницями не на керівних посадах, вважали, що
страх без майбутніх наслідків не може
вважатися причиною ухилення від виконання своїх професійних обов’язків,
і невідомо, чи погодиться потім роботодавець з працівником, що дійсно

була небезпека для нього, чи це лише
надумані речі і все б обійшлося (в такому
випадку жінки могли бути звільненими або адміністративно покараними).
Тому між професійністю та особистою
безпекою вони долаючи страх обирали
професійність, ризикуючи своїм життям
та здоров’ям.
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МЕДИЧНА СЕСТРА 38
Надання допомоги в умовах збройного нападу

Був лютий 2015 року. Близько 19.00 селище Гродівка Донецької області, що перебувало під контролем української влади
та знаходилося в 15 км від лінії фронту,
зазнало обстрілу з важкої артилерії.
Від ударів снарядів були пошкоджені
приватні будинки, осколками поранені
місцеві жителі. За інформацією прес-
служби Покровського міськвідділку
Головного управління МВС в Донецькій
області напад було здійснено НЗФ т.зв.
«ДНР» 39.
Варто зазначити, що обстріли невибіркового характеру населених пунктів

є порушенням принципу розрізнення
міжнародного гуманітарного права,
відповідно до якого сторони, що перебувають у конфлікті, повинні завжди
розрізняти цивільне населення й комбатантів, а також цивільні й воєнні об’єкти та відповідно спрямовувати свої дії
тільки проти воєнних об’єктів 40.
Олена працювала медичною сестрою
в місцевій амбулаторії. Повернувшись
з робочої зміни, вона поралася по господарству, але хатні справи перервав
збройний напад, з яким жителі Гродівки
зіткнулися вперше. Снаряди влучили
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https://112.ua/glavnye-novosti/mvd-v-rezultate-obstrela-boevikamigrodovki-raneny-pyat-mirnyh-zhiteley-187912.html

40

ст. 48 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949
року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів
(Протокол I) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text
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Фото цього підрозділу:
https://www.06239.com.ua/news/1949942/3-goda-nazad-boeviki-smercem-obstrelali-grodovku

і в будинки на вулиці, де жила Олена — 
це було і видно, і чутно, але те, що серед
сусідів є поранені, жінка дізналася трохи
згодом.
«Одразу після обстрілу до нас
прибіг син нашої сусідки
Наталі і сказав, що його матір
тяжко поранено, та просив
надати їй першу медичну
допомогу. Я погодилася.
Мене зупиняли рідні, мовляв,
куди ти йдеш, навколо
темрява, обстріли можуть
продовжуватися. Але мова
йшла про життя людини,
і я прийняла єдине правильне
для себе рішення допомогти
сусідці. Я схопила аптечку
автомобільну, тонометр,
ще якісь ліки та була готова

йти. Коли бігла до неї,
було дуже страшно, ніхто
не знав, чи буде повторний
обстріл. Через перебиті лінії
електропередачі зникло
світло, тому було дуже темно
і від цього моторошно…», — 
розповідає Олена.

Коли жінка дісталася сусідів, постраждала лежала в літній кухні на ліжку
у важкому стані. Від осколку снаряду
була травмована нога, через що розпочалася кровотеча, яку важко було
спинити. Олена надала першу допомогу — зробила перев’язування, вколола
знеболююче, дала заспокійливе. Але далі
Наталя потребувала втручання лікарів
в стаціонарних умовах. Подзвонивши
в швидку, Олені відповіли, що машина
Гродівської станції швидкої допомоги
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наразі зайнята іншими викликами. Тоді
жінка прийняла рішення разом зі своїм
чоловіком відвезти постраждалу власним автомобілем до Мирноградської
лікарні, що й було зроблено.
В лікарні Наталі була зроблена операція
та ампутована права нижня кінцівка.
В результаті обстрілу в Гродівці отримали поранення/травми 8 осіб, включаючи
неповнолітню дитину 41.
Як і кожний мешканець Гродівки, в той
день Олена пережила шок через обстріл
свого селища. Страх перед можливим
новим нападом, стресовий стан, занепокоєння за своє життя та здоров’я — не зупинили жінку перед наданням допомоги
людині, яка її потребувала.

не може надати невідкладну допомогу
постраждалим через небезпеку у вигляді безперервного обстрілу, бо існують
певні службові інструкції чи вказівки
начальника, то медик в післяробочий
час при виникненні потреби в його
допомозі керується виключно своїми
власними переконаннями щодо оцінки
ступеню поранення та небезпеки. Нерідко в такі моменти медичні працівники
здійснюють справді геройські вчинки,
як би пафосно це не звучало, ризикуючи власним життям та здоров’ям задля
допомоги оточуючим.

Медик не припиняє бути медиком навіть після закінчення робочої зміни.
Інколи навіть навпаки — якщо медичний працівник на робочому місці іноді
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https://www.youtube.com/watch?v=GwGgt_7ybRE
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МЕДИЧНА СЕСТРА ПРОФІЛАКТОРІЮ 42,
ЛАБОРАНТ ЧАСОВОЯРСЬКОГО
ВОГНЕТРИВКОГО КОМБІНАТ У 43
Психологічне насилля з боку НЗФ

Містоутворюючим підприємством невеликого містечка Часів Яр, що на Донеччині, є Часовоярський вогнетривкий комбінат (далі — ЧВК). Станом на травень
2014 року він складався з центральної
будівлі та профілакторію.
11 травня на території Часового Яру
відбувся так званий референдум щодо
незалежності «Донецької народної республіки». В червні місто контролювалося
представниками т.зв. «ДНР».
В рамках дослідження було проведено
інтерв’ю з медичною сестрою Анастасією,
яка працювала на той момент в профілакторії та була свідком «візиту» представників НЗФ.
Був звичайний робочий день на початку
червня. Працівники профілакторію були
зайняті своїми звичними справами — робили масажі, ставили крапельниці, допомагали пацієнтам. У вікно побачили,
як на подвір’я заїхала колонна танків
та вантажівок з озброєними чоловіками у військовій формі з «георгіївськими
стрічками». На техніці були встановлені
прапори т.зв. «ДНР», номери були заляпані брудом або обмотані ганчір’ям.
Представники НЗФ зі зброєю увійшли
до профілакторію та почали всіх — і персонал у складі 7 працівників, і пацієнтів
виводити до коридору.
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«Ми всі дуже налякалися.
Деякі люди непритомніли,
діти плакали (прим. — 
до профілакторію було
дозволено приводити
із собою дітей). Згодом хворих
відпустили, а всіх, хто був
в білих халатах, поставили
біля стіни. Бойовики вели
себе дуже агресивно — 
кричали, стріляли над
нашими головами. Головний
лікар почав говорити, що
він відповідальний
за обладнання профілакторію,
його штовхнули та завели
до окремого кабінету. Ми
й не бачили, що з ним там
відбувалося…», — згадує жінка.

Згодом весь медичний персонал вигнали
з будівлі, не дозволивши забрати свої
особисті речі. За словами респондентки,
як тільки вона вийшла за паркан, то втратила свідомість — в той час вона була
вагітна, і пережитий стрес дався взнаки.
Люди, що проїжджали повз на машині,
побачили її, привели до тями та відвезли
до Бахмутської лікарні. Там жінка перебувала на зберіганні до самих пологів.
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«Нічого безслідно
не проходить. Тоді я думала, що
мене розстріляють — 
я попрощалася із життям,
помолилася Богу… Я пережила
дуже великий стрес. Досі
приймаю заспокійливі,
перебуваю на обліку
в невропатолога. Багато
грошей пішло на ліки. Мої рідні
дуже за мене хвилювалися», — 
зауважує респондентка.

Події того дня були також описані іншим
респондентом — Ганною, що працювала
в лабораторії комбінату. За її словами
озброєні люди увійшли в центральну
будівлю ЧВК, дали команду всім залишатися на своїх місцях, погрожували
автоматами чоловікам з охорони комбінату. Представники т.зв. «ДНР» намагалися вибити двері в лабораторію, яка
була розташована на першому поверсі
центральної будівлі, але співробітники
її відкрили самі. Вони побили колби,
порвали журнали реєстрації та обліку,
перевернули столи. Потім вигнали всіх
вісьмох лаборантів з піднятими руками
до коридору.
«Через те, що я окрім
обов’язків лаборанта,
займаюся прибиранням
приміщень, в мене були
запасні ключі від всіх дверей.
В ту мить я була дуже
налякана, тому скористалася
нагодою, що бойовики всі
були зайняті, прошмигнула
до „чорного ходу“, відкрила
двері, залишивши в замковій
щілині всю зв’язку ключів,
і непомітно вибігла з будівлі.
Через отвір в паркані
я залишила територію
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комбінату і побігла до свого
будинку, що був неподалік.
Схопила дітей, документи
та виїхала до родичів в Західну
Україну…», — розповідає Ганна.

За словами жінки влітку 2014 року скоротили чимало працівників комбінату, в тому числі, і її. Після повернення
до Часового Яру вона забрала свою трудову книжку та була вимушена змінити
місце роботи.
Опитані респондентки не володіють інформацією, з якою метою представники
т.зв. «ДНР» приїжджали на територію
ЧВК та проводили акт залякування працівників. Такими діями вони наражали
персонал на небезпеку, бо інша сторона
конфлікту, отримавши інформацію про
перебування озброєних військових на території певного об’єкту, хоча і цивільного, могли відкрити вогонь на ураження.
Треба зазначити, що представники
НЗФ не «захоплювали» ЧВК, їх штаб
був розташований в будівлі колишньої
профспілки музичної школи (аж до
їхнього відходу після звільнення
м. Слов’янська на початку липня 2014 року).
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ОКРЕМІ РАЙОНИ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

ПРАЦІВНИК ЗА ЛІЗНИЦІ,
СТАНЦІЯ «ЛУГАНСЬК» 44
Обстріли невибіркової дії

Віктор працював складачем поїздів
на станції «Луганськ» Донецької залізниці. В період найзапекліших бойових дій
на території Луганська з березня по листопад 2014 року в його обов’язки входило
формування та розформування вантажних
та пасажирських поїздів. В цей час Луганськ контролювався НЗФ т.зв. «ЛНР».
Кожну зміну, виходячи на роботу, працівники боялися, що потраплять під
обстріл. Під час боїв в районі залізниці
вони ховалися в бомбосховищі 1878 року
будівництва, що було розташоване в будівлі старого залізничного вокзалу.
«Ховалися всі, не тільки працівники залізниці, але й мирне
населення, яке знаходилося
поряд — жінки, люди похилого
віку, діти, збігалися тварини — 
собаки, коти, які розуміли, що
там безпечно, бо люди бігли
туди під час обстрілу. За ними
можна було прогнозувати початок обстрілу — ми ще не чуємо
і не знаємо, а вони вже відчували і бігли першими у сховище…».

І в денну, і в нічну зміну під час інтенсивних обстрілів працівники ховалися під
вагонами і тепловозами. Якщо до бомбосховища було далеко, прихистком
44

була насип залізничної колії, за якою
укривалися і робочі, і цивільні люди.
За словами Віктора в його зміну снаряд
потрапив між рейками і не вибухнув,
була пошкоджена контактна мережа
і вирваний шматок рейки.
Під час активних бойових дій жінки боялися виходити на роботу, і керівництво
затвердило усний наказ, що чоловіки
будуть виконувати трудові обов’язки
і за себе, і за жінок. У зв’язку з цим, графік роботи став ненормований, працювали майже цілодобово. Збільшилося
навантаження на кожного працівника,
багато робітників перебували в лікарні, багато кидали роботу і виїжджали
на мирну територію з сім’ями, навіть
не звільняючись. Робота в той час була
побудована наступним чином: вранці
на планерці розписувалися в журналі
з техніки безпеки, отримували завдання
на зміну та інструктаж. А після зміни,
щоб не потрапити під обстріл по дорозі
додому, часто ночували в бомбосховищі.
«Відсутність питної води
змушувала шукати колодязі
в приватних секторах.
Спецодяг прали в річці
Лугань і там же милися після
зміни. Коли до криниць було
ходити далеко, то брали воду
в річці Вільхова, яка протікала

КП-03
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поруч з бомбосховищем,
очищали її для пиття…».

З липня 2014 року в Луганську перестали
працювати банки, почалися проблеми
з отриманням заробітної плати.
«Як тільки ми дізнавалися, що
зарплата нарахована,
ми посилали одного
гінця з картками 15–20
співробітників, щоб він
зняв готівку в банкоматах
на підконтрольній території.
Нерідко бували випадки,
коли на блокпостах
відбирали частину грошей,
іноді — картки…».

Під час інтерв’ю були отримані дані
про використання об’єктів залізничної
інфраструктури у воєнних цілях. Респондентом було повідомлено, що під
час його денної зміни в будівлю старого
залізничного вокзалу увійшов чоловік
у військовій формі т.зв. «ЛНР», наказав
очистити привокзальну площу та сховатися у бомбосховище, бо на платформі
будуть встановлюватися міномети для
обстрілу позицій поблизу села Металіст.
Декілька разів залізничники бачили,
як на самому залізничному переїзді
з міста на старий вокзал розташовувалася установка «Град», яка займала
зручну позицію для можливої атаки
противника.
«Одного разу я бачив, як після
обстрілів на привокзальну
площу старого вокзалу
під’їхало дві „Газелі“ і швидка
допомога, з „Газелей“
на асфальт текла кров.
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Військові наказали лікарям
швидкої допомоги оглянути
тіла в „Газелях“ на предмет чи
вижив хтось, але на жаль,
за кількістю крові, що витікала
на асфальт, було зрозуміло, що
ніхто не вижив, що лікар
і констатував…»

Під час нападів снаряди влучали в залізничну лікарню, що була розташована
біля вокзалу, — вилітали шибки, була
пошкоджена цегляна несуча стіна. Через
обстріли були виведені з ладу 6 ЧМЕ3
(Чехословацький тепловоз з електричною передачею, маневровий, 3-й тип)
та магістральні локомотиви, пошкоджені пасажирські вагони, електрички,
дизель-поїзд.
Працівники залізниці майже кожного
дня наражалися на небезпеку. В червні
2014 року під час денної зміни почався
обстріл, Віктор разом зі своїми колегами сховалися під маневровий тепловоз.
Машиніст цього тепловозу отримав
осколкові поранення. Швидка допомога
не могла приїхати, поки не завершився
напад. Чоловік помер, не доживши 3
місяці до пенсії.
«Протягом активних бойових
дій загинуло 8 людей зі станції
„Луганськ“, 5 втратили
руки-ноги, а скільки людей
отримали травми навіть
і не рахували. За мої робочі
зміни загинуло 3 особи, двоє
залишилися інвалідами…».

Під час чергового нападу Віктор отримав травму голови — вибухова хвиля
відкинула його на вагон, він втратив свідомість. Отямившись, викликав швидку,

Н Е Д О О Ц І Н Е Н А Л І Н І Я ЗА Х И С Т У

яка приїхала вже після обстрілу та відвезла його до обласної лікарні. Там йому
зробили знімок та надали допомогу.
Наступного дня чоловіка відпустили
додому, бо навіть для важких пацієнтів
в лікарні не вистачало ліжок — хворі
лежали в коридорах на підлозі на матрацах. Лікарняний респонденту був оплачений в повній мірі, питання надання
статусу інваліда не стояв зовсім.
За словами чоловіка наслідки травми
даються взнаки і дотепер. Після переїзду
на контрольовану українській владі територію в 2016 році Віктор мусив змінити
місце своєї роботи, бо медична комісія
не допустила його до роботи в цех руху
залізниці через отримані ним психологічні та фізичні травми.
«Отримані психологічні
травми, як у мене, так і у інших
людей ніколи не пройдуть
і ніколи не забудуться. Ніякий
психолог, який не пройшов
через це, не зможе допомогти
людині з його проблемою…».
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СПІВРОБІТНИК Т.ЗВ. МНС «ДНР» 45
Поранення під час несення служби

В рамках моніторингового дослідження
були проведені інтерв’ю з двома співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій. Один з чоловіків
залишився працювати в Донецьку на непідконтрольній українській владі території, інший — в кінці 2014 року переїхав
на підконтрольну частину Донеччини.
До лав рятувальної служби Микита
долучився ще до початку бойових дій.
Зараз він займає посаду заступника
начальника Державного пожежно-
рятувального загону (ДПРЗ) Міністерства надзвичайних ситуацій т.зв. «ДНР»
м. Донецька.
За словами респондента з 2014 року до повсякденної роботи рятувальника — ліквідації та локалізації пожеж, допомоги
населенню при надзвичайних ситуаціях,
забезпечення пожежної та радіаційної безпеки — додалися нові виклики
в якості подолання наслідків обстрілів
та евакуації жителів. В той час з небезпечних районів масово виїжджали люди.
Це стосувалося і працівників ДСНС,
тому навантаження на персонал було
доволі велике. По суті графік роботи став
ненормованим. Дуже часто приходилося
працювати після закінчення зміни, іноді
викликали у вихідні дні. Такий темп зберігався практично весь 2014 та початок
2015 року. Пізніше співробітникам було
компенсовано їхнє надмірне навантаження наданням додаткової оплачуваної
відпустки.
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Микита знаходився на робочому місці,
коли розпочався обстріл Петровського
району Донецька, що був граничним районом міста з боку лінії фронту. За словами чоловіка в той час йшли запеклі
бої неподалік від обласного центру, тому
на прилеглі території снаряди «прилітали» доволі часто. Це був вечір 5 червня
2014 року. Диспетчер ДСНС прийняв
виклик, що внаслідок обстрілу зайнявся
приватний будинок.
«Взагалі-то я знаходився
в Кіровському районі, але
відправили нас, бо на Петрівці
не вистачало людей. Дорогою
до місця пожежі ми бачили
будинок, який гасили
напередодні — на ті території
частенько влучали снаряди.
Звісно, я не перший раз
приймав участь в ліквідації
пожежі, але працювати
в таких екстремальних
умовах, фактично під
обстрілами, мені довелося
вперше. Приїхавши, ми вивели
людей з палаючого будинку.
Раптом неподалік розірвався
снаряд, і не нова будівля
дуже сильно затремтіла.
Стеля та стіни почали падати
прямо на мене. На щастя, під
завалами я не опинився, але
уламками мені придавило
руку. Я отримав забій
та опік другого ступеню», — 
розповідає респондент.
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Після виклику бригади швидкої допомоги Микита був доставлений до лікарні,
де йому надали медичну допомогу. Лікувався він амбулаторно, всі необхідні
медичні препарати, ліки були надані
чоловікові безкоштовно. Його напарник
теж отримав декілька незначних опіків. Евакуйована родина фізично не постраждала, проте їхній будинок згорів
майже вщент.
Микита продовжує працювати в лавах
рятувальної служби Донецька, яка змінила свою назву відповідно до нової
структури т.зв. уряду «ДНР».
За словами чоловіка він не отримував
статусу УБД. На його переконання,
такий статус надають тільки тим особам, хто безпосередньо приймав участь
в бойових діях. Але згідно т.зв. закону
«Про соціальний захист ветеранів війни»,
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прийнятий постановою т.зв. «Народної
Ради ДНР» 15 травня 2015 року (ст. 6, ч. 5,
п. в)) 46, рядовому складу МНС, що приймав участь в ліквідації наслідків обстрілів, належить надавати статус учасника
захисту «ДНР» з наданням всіх відповідних соціальних пільг. Більш детально
про це йдеться в розділі «Нормативно-
правові акти, що регулюють надання
соціальних гарантій представникам досліджуваних категорій, та застосування
їх на практиці».
Можна зробити висновок, що на території т.зв. «ДНР» існує проблема з донесенням до людей інформації, хто за тамтешнім законом має право на отримання
того чи іншого статусу та пільг.

https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-sotsialnoj-zashhite-veteranov-vojny/
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СПІВРОБІТНИК ДСНС УКРАЇНИ 47
Погрози холодною зброєю з боку НЗФ

Другий респондент Максим переїхав
на підконтрольну частину Донеччини
в жовтні 2014 року, тож про складнощі
роботи рятувальника в період бойових
дій знає не з чуток.
За словами Максима в той час через
те, що велика кількість гідрантів була
перебита осколками снарядів, були
складнощі із подачею води для гасіння пожеж. Рятувальники брали воду
з водоймищ, через це пожежні стволи
забивалися камінням та водоростями,
і пожежники гасили пожежі неперекривними стволами для більшої ефективності. Через нестачу води рятувальна
команда оперативно приймала рішення, чи є сенс гасити ту чи іншу будівлю,
і робили вибір на користь тієї, яку можна
було врятувати.
«Засобів фізичного захисту
в нас не було. Була пара
бронежилетів, які ми повісили
на машину, і все. Навантаження
було шалене, рятівників
не вистачало. Одна машина
заїжджала в частину, інша
від’їжджала, бо було багато
обстрілів в різних частинах
міста. Наш звичайний робочий
графік був порушений. Ми
працювали майже без
вихідних місяцями…», — описує
умови праці респондент.

Під час інтерв’ю Максим розповів про
факти використання цивільних об’єктів
47
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у військових цілях. Влітку 2014 року
школа в Київському районі Донецька
служила представникам т.зв. «ДНР»
військовим складом — пожежники
бачили, як «ДНР»-івці розвантажували та носили до школи боєприпаси.
Пожежно-рятувальна частина № 1, що
була розташована біля будівлі СБУ, була
захоплена представниками НЗФ, тому
її співробітники мусили «переїхати»
до ДПРЗ № 7. Респондент був свідком
того, як за їхньою пожежною частиною
підрозділи т.зв. «ДНР» гатили в бік Донецького аеропорту.
Левова частина викликів співробітників
ДСНС в період активних бойових дій
була пов’язана з подоланням наслідків
обстрілів. За словами Максима одного
разу їм довелося гасити палаючий мікроавтобус, в якому горіли застрелені
люди.

«Це було 8-го травня, як зараз
пам’ятаю. Нам надійшов
виклик, що в мікрорайоні
Азотний горить автівка.
Ми приїхали, машина була
закидана шинами. Ми стали їх
скидати і побачили всередині
тіла людей з вогнестрільними
пораненнями та обпалений
жовто-блакитний прапор,
через що зробили
висновок, що спочатку
застрелили, а потім
спалили українських
активістів…», — згадує Максим.

Н Е Д О О Ц І Н Е Н А Л І Н І Я ЗА Х И С Т У

28 серпня 2014 року був обстріляний Куйбишевський район Донецька. Максим
в складі бригади вирушив на гасіння
хлібного кіоску 48. Прибувши на місце
події, пожежники побачили, що продавчиня загинула на місці від осколкового поранення. В ході рятувальної
операції снаряд розірвався неподалік від
місцезнаходження Максима, через що
він отримав легку контузію. Кілька днів
боліла голова, але за медичною допомогою чоловік не звертався.
Максимом були описані випадки насилля з боку військових т.зв. «ДНР»,
свідком яких він був сам. Одного разу
на внутрішньому блок-пості представник
НЗФ кавказької національності приставив ножа до горла водія пожежної машини за те, що в нього була українська
кокарда. Мовляв, як він може носити

48

фашистський знак. Після відповідного
діалогу співробітників ДСНС відпустили зі словами — «дякуйте Богу, що
ви — пожежники».
Іншого разу, поспішаючи на виклик,
рятувальники проїжджали блок-пост
в Куйбишевському районі, де побачили
декількох чоловіків в цивільному одягу, які стояли навколішках з руками
за потилицею. Поруч стояли озброєні
автоматами представники т.зв. «ДНР».
Через півтори-дві години, коли бригада
поверталася з гасіння пожежі, то вони
побачили цивільних людей мертвими
з накинутим на них простирадлом.
15 вересня 2014 року в результаті влучення снарядів на прилеглу територію Державної пожежно-рятувальної частини
№ 7 Куйбишевського району осколками

https://www.youtube.com/watch?v=UUFJsOHVADk
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Обстріли велися з боку
непідконтрольних Україні
територій. З Авдіївки я привіз
уламки снарядів і передав їх
до краєзнавчого музею. Було
таке, що після обстрілу ми
людям відремонтували дах,
позатягували розбиті вікна
клейонкою, пакетами, щоб
сніг не потрапляв усередину,
а наступного дня знову обстріл,
знову все пошкоджено…».

було пошкоджено фасад будівлі частини,
вибите скло, розбиті меблі всередині 49.
Під час обстрілу ніхто зі співробітників
ДСНС не постраждав.
Після переїзду Максима на підконтрольну частину він продовжує працювати
в лавах ДСНС. В 2015–2016 рр. під час
виїздів в бік лінії розмежування рятувальна бригада нерідко потрапляла під
обстріли.
«Це було і в Торецьку,
і в Авдіївці. Прильоти були
поруч, серед нас постраждалих
не було, снаряди влучали
в будівлі неподалік.

49

За його словами він отримав статус учасника бойових дій згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту».

https://www.youtube.com/watch?v=W-6EyA5UAUs
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МЕДИЧНА СЕСТРА 50
Травма внаслідок обстрілу під час надання допомоги

Ксенія працювала медичною сестрою
в Центральній районній лікарні м. Амвросіївки. В липні 2014 року, коли йшли
запеклі бої за утримання контролю над
курганом Савур-Могила (278 м), жінка
виконувала свої обов’язки з надання
медичних послуг в складі бригади
швидкої допомоги. Амвросіївка була під
контролем т.зв. «ДНР», часто потерпала
від обстрілів. В один з таких випадків
до швидкої поступив виклик, що на вулиці поранено чоловіка середніх літ,
якого напад застав дорогою додому.
«Те, що почався обстріл,
зрозуміло було одразу.
Я тоді знаходилася в лікарні
і добре чула, як розриваються
снаряди. Я взагалі не в перший
раз виїжджала на швидкій
до постраждалих від
нападів — вже пару місяців
йшли інтенсивні бої, і подібне
траплялося постійно.
Ми виїхали на виклик.
У пораненого чоловіка
осколком зачепило потилицю,
але не смертельно. Коли
я надавала медичну допомогу,
неподалік розірвався
ще один снаряд. Я дуже
перелякалася, різко впала
на асфальт і надто невдало — 
коли відійшла від шоку,
помітила, що в мене зламана
ліва рука», — згадує Ксенія.

50
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Колеги надали першу медичну допомогу
і Ксенії, і постраждалому пацієнту. Потім обох відвезли до лікарні, де жінці
наклали гіпс, а чоловіку зробили операцію. Ще місяць Ксенія проходила в гіпсі. В цей час вона була на лікарняному,
який був оплачений в повному обсязі.
Не має сенсу говорити, яку психологічну
травму отримала жінка. В неї були проблеми зі сном, вона здригалася від кожного гучного звуку. Досі вона не може
без хвилювань розповідати про те, що
сталося.
За словами жінки в 2014 році під час активної фази конфлікту, навантаження
на персонал значно збільшилося. І навіть
не тільки через те, що зросла кількість
пацієнтів. Багато хто виїхав з небезпечної зони, тож лікарня стикнулася з нестачею кадрів. Ксенію перевели до швидкої
допомоги, тому що було замало повністю
укомплектованих бригад. Роботи стало
в рази більше, іноді медики працювали
декілька змін поспіль.
За словами респондентки за те, що вона
виконувала свої професійні обов’язки
в небезпечних умовах і отримала внаслідок обстрілу травму, ніякої компенсації чи спеціального статусу їй надано
не було, якщо не брати до уваги безкоштовне лікування.
«Статус учасника бойових
дій мені не надавали, я ж
не була воєнним санітаром.
Тим, хто лікує цивільних, навіть
під кулями, такий статус

Н Е Д О О Ц І Н Е Н А Л І Н І Я ЗА Х И С Т У

не надається. Хоча я участь
в бойових діях так чи інакше
взяла, як і інші люди, що
працюють під свист снарядів.
Тож вважаю, що такий
статус дійсно необхідний».

Треба зазначити, що згідно закону «Про
соціальний захист ветеранів війни», прийнятий постановою т.зв. «Народної Ради
ДНР» 15 травня 2015 року (ст. 6, ч. 5, п. в))51,

51

медичним працівникам, що надавали
допомогу пораненим на території, що
зазнавала артилерійських обстрілів,
і здійснювали їх подальшу евакуацію
до лікувальних закладів, належить надавати статус учасника захисту «ДНР»
з наданням всіх відповідних соціальних
пільг. Більш детально про це йдеться
в розділі «Нормативно-правові акти, що
регулюють надання соціальних гарантій
представникам досліджуваних категорій, та застосування їх на практиці».

https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-sotsialnoj-zashhite-veteranov-vojny/
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Звіт за результатами моніторингу положення медичних та соціальних працівників,
робітників комунальних служб, співробітників Державної служби з надзвичайних
ситуацій, що виконують свої професійні обов’язки в умовах збройного конфлікту

ВОДОПРОВІДНИК
КП «КОМПАНІЯ ВОД А ДОНБАСУ» 52
Контузія через розрив снаряду під час виконання професійних обов’язків

З 2010 року Роман працював водопровідником в КП «Компанія Вода Донбасу». В ніч на 7 жовтня 2016 року був
обстріл в Київському районі Донецька,
через що комунальники мали полагодити пошкоджену через осколки снаряду
трубу водопостачання. Вранці аварійна
бригада вирушила на місце і приступила
до роботи.
«Вранці все затихло, і ніщо
не передвіщало повторного
обстрілу. Ми викопали
траншею, і тільки почали
безпосередньо латати трубу,
як почули звуки розриву
снарядів, але не близько.
Вирішили, що поїдемо
звідтіля, якщо буде таке
розпорядження від начальства.
Коли я був в траншеї,
неподалік розірвалася міна.
Осколками мене не зачепило,
бо я був в ямі, але через
вибухову хвилю я отримав
контузію. Мені стало погано,
і я майже одразу знепритомнів.
Отямився, коли хлопці
з нашої бригади приклали
до голови щось на кшталт
компресу…», — згадує Роман.
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В складі аварійної бригади було 8 осіб.
Ніхто, крім Романа, більше не постраждав. Чоловіки, перервавши ремонт та покинувши на місці все обладнання, швидко відвезли Романа до лікарні, де він
провів 2 місяці. За словами респондента
лікування було майже безкоштовним,
треба було докупати лише деякі ліки.
Після виписки Роман декілька разів
звертався за медичною допомогою
з приводу постійних головних болів.
Чоловікові було оплачено двомісячний
лікарняний, іншої компенсації надано
не було.

Н Е Д О О Ц І Н Е Н А Л І Н І Я ЗА Х И С Т У

ПРАЦІВНИК РАЙОННИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ М. ДЕБА ЛЬЦЕВОГО 53
Осколкове поранення під час збройного нападу

В 2014–2015 роках робітникам районних
електричних мереж (РЕМ) м. Дебальцевого за службовим обов’язком часто
доводилося працювати в небезпечних
умовах. Павло був ремонтником у складі
аварійної бригади РЕМ, яка займалася
відновленням ліній електропередач,
пошкоджених внаслідок обстрілів.
«Як правило, бригада
виїжджала вже після того,
як бій закінчиться, та буде
домовленість про режим
тиші, але іноді траплялося, що
обстріл починався тоді, коли
ми вже займалися ремонтом».

В червні 2015 року, коли в черговий раз
аварійна бригада усувала наслідки
обстрілу, працівники здалеку почули
звуки снарядів, що розривалися. В ті
роки це було звичне явище, тому ремонтники продовжували свою справу,
трохи прискорившись. Варто зазначити, що персоналу з початку військових
дій видавалися бронежилети та каски
під час їхнього виїзду в небезпечні зони.
Так було і в цей раз.
«Раптом неподалік від мене
та мого напарника розірвався
снаряд. Він не постраждав,
а в мене осколкове поранення
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ноги та контузія. Я не дуже
добре пам’ятаю, що було
далі. Знаю, що після мого
поранення нас евакуювали,
приїхали військові та вивезли
з небезпечної зони. Мене
доставили в лікарню,
де я провів півроку. Нога
була дуже сильно ушкоджена,
був не простий перелом — 
постраждали і стегнова,
і гомілкова кістки, коліно,
м’язи. Я переніс три операції
з реконструкції кісток. Потім
перебував на реабілітації,
тому що довелося заново
вчитися ходити. Лікування
відбувалося за рахунок
держави. Після виписки
звертався до лікарів та на цей
раз ліки купував вже сам».

За словами респондента наслідки травми турбують досі — нога періодично болить, важко пішки підніматися на п’ятий
поверх. Павлу було надано інвалідність
третього ступеню за законодавством т.зв.
«ДНР», згідно з яким він отримує певну
допомогу. Після виписки з лікарні чоловік звільнився, бо не хотів продовжувати працювати на такій посаді, де він
вимушений ризикувати своїм життям
та здоров’ям під раптовими обстрілами.
Наразі працює інструктором з водіння.

КП-21
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ОРГАНАМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ:

y

вдосконалити діюче законодавство
України з метою усунення
дискримінаційного підходу
в питаннях надання статусу
учасника війни;

y

вдосконалити існуючу
систему виплати надбавок
працівникам комунальних
установ, закладів, організацій
(що фінансуються з бюджету
та розміщені в населених пунктах
на лінії зіткнення), які мають
виплачуватися незалежно від
економічного стану місцевих
громад;

y

y
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врегулювати питання виплати
надбавок медичним працівникам
відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України № 708 в умовах
діючої медичної реформи;
напрацювати та прийняти
нормативно-правову базу
як національного, так і місцевого

рівнів, які передбачають надання
соціальних і матеріальних
благ працівникам об’єктів
комунальних підприємств, що
забезпечують надання газо-,
водо-, електропостачання (які
не фінансуються з бюджетів), що
виконували свої професійні
обов’язки в умовах ризику для
життя та здоров’я в населених
пунктах на лінії зіткнення;
y

запровадити заходи щодо
зменшення ризиків отримання
ушкодження внаслідок військових
дій персоналом об’єктів цивільної
інфраструктури під час виконання
своїх професійних обов’язків;

y

розслідувати злочини, пов’язані
з військовим конфліктом,
проти медичних та соціальних
працівників, робітників об’єктів
інфраструктури і комунікацій, які
постраждали під час виконання
службових обов’язків;

Н Е Д О О Ц І Н Е Н А Л І Н І Я ЗА Х И С Т У

СТОРОНАМ ТА БЕЗПОСЕРЕДНІМ УЧАСНИКАМ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ:

y

поважати працю медичних
та соціальних працівників,
робітників об’єктів інфраструктури
і комунікацій та не втручатися в їх
роботу при здійсненні ними своїх
професійних обов’язків;

y

поважати власність об’єктів
цивільної інфраструктури
та не використовувати
її у військових цілях.
Не розміщувати особовий склад
та військову техніку на їх території;

y

відмовитися від застосування
нападів невибіркового характеру

і зброї невибіркової дії в місцях
проживання або скупчення
цивільного населення, розміщення
об’єктів, необхідних для виживання
цивільного населення, що
не використовуються у військових
цілях;
y

вживати всіх необхідних
запобіжних заходів при виборі
засобів і методів нападу з тим,
щоб уникнути випадкових втрат
життя серед цивільного населення,
поранення цивільних осіб
та спричинення випадкової шкоди
цивільним об’єктам.
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