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РЕЗУЛЬТАТИ
МОНІТОРИНГУ
ПОРУШЕНЬ З БОКУ
СИЛОВИХ ТА
ПРАВООХОРОННИХ
СТРУКТУР НА СХОДІ
УКРАЇНИ

Євген Васильєв ВостокSOS22 грудня 2020



БО "БФ "ВостокSOS"
починаючи з першого
дня існування, в травні
2014 році на постійній
основі займається
моніторингом
дотримання прав
людини в зоні
збройного конфлікту на
сході України.

ІСТОРІЯ
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З початку 2020 року ми
отримали 464 звернень про

порушення прав людини
представниками силових

структур
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КІЛЬКІСТЬ ЗВЕРНЕНЬ ЩОМІСЯЦЯ



Ін�і

36.6%

НПУ

29.6%

�ПСУ

19.7%

ВСУ

10.3%

�ФС

1.9%

НГУ

1.4%

СБУ

0.5%

Більше всього скарг було
отримано на представників
Національної поліції
України, це пов'язано з тим,
що люди в зоні ООС більш
всього контактують с
представниками НПУ

НА КОГО
СКАРЖИЛИСЯ?
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ГЕОГРАФІЯ ЗВЕРНЕНЬ
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З 464 отриманих звернень про
порушення прав людини 100

надійшло з  Донецької області, 84 з
Луганської області і 280 з інших
областей України включаючи
тимчасово окуповані території



7          моніторингових місій з                   
          дослідження ситуації
пов'язаних з порушеннями
прав людини на території
Луганської та Донецької
областей, підконтрольних
Уряду України. З залученням
експертів з різних сфер,
журналістів з провідних
видань і представників
зправозахисних організації з
країн Європи
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Лінія розмежування
буферна �он� на �ер��орії �оне���ої

�а �у�анс��ої об�ас�е� мі�

�і��он�ро��н�м� У�раїні насе�ен�м�

�ун��ам� �а ��мчасо�о о�у�о�ан�м�

�ер��оріям�

Закриті населені
пункти
�о я��х ��мчасо�о обме�ен�� �рої��/

�рохі� �ре�с�а�н��ам� с��о��х

с�ру��ур

Незаконні місця
перетину
чере� �іні� ро�ме�у�ання � міс�ях не

�р��начен�х ��я ��о�о, або �о�а

�он�ро��н�м� �ун��ам� �'ї��у-��ї��у

Ділянки розведення
��аємне �і��е�ення �і�с��о��х с�� і

�асобі� � обох бо�і� �інії �і��нення

на �онбасі

Військово-цивільні
адміністрації
��мчасо��� �ер�а�н�� ор�ан у с��а�і

Об'є�нано�о о�ера���но�о ��абу ЗСУ,

я��� �іє � ра�оні �і�січі �бро�ної

а�ресії РФ на �ер��орії �оне���ої �а

�у�анс��ої об�ас�е�

ТЕМИ МОНІТОРИНГУ
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МІСЦЯ ІНЦИНДЕНТІВ

Місця несвободи

Відділки поліції

КПВВ

Блокпости

Непідконтрольна територія

01

02

03

04

05



10
ВИДИ НЕНАЛЕЖНОГО ПОВОДЖЕННЯ

Перевищення повноважень

Погрози життю

Бездіяльність

Катування

Незаконне затримання
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ПЛАНИ НА
МАЙБУТНЄ

Створення мережі моніторів
на сході України, які будуть
здійснювати громадський

нагляд  діяльності силових
структур
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МІНІМІЗУВАТИ

11

                                   
і попередити порушення прав

людини на сході України



ІНФОРМУВАТИ
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світову спільноту про реальну
ситуацію в сфері прав людини в

Луганській і
Донецькій областях
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рекомендацій органам державної
влади і місцевого
самоврядування

НАДАННЯ



КОНТАКТИ

ВостокSOS допомагаємо разом!
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Електронна адреса
info@vostok-sos.org

Номер телефону
+38 066 617 14 58

Корпоративний сайт
www.vostok-sos.org


