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АНАЛІТИКА

УКРАЇНСЬКИМ ЖУРНАЛІСТАМ 
НЕОБХІДНІ ДОДАТКОВІ ГАРАНТІЇ 
БЕЗПЕКИ

МИ зібрали практичні рекомендації 
журналістам та активістам, які працю-
ють в небезпечних для життя та здо-
ров’я умовах у районах ведення бойо-
вих дій або на тимчасово окупованих 
територіях.

НОВИНИ

ЗУСТРІЧ «МЕРЕЖІ РОБОЧИХ 
ГРУП З ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 
ТА СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ»

Програмна директорка Правозахис-
ної групи «СІЧ» Наталія Кожина взяла 
участь у заході ПРООН в Україні.

ВАШІЙ УВАЗІ ДАЙДЖЕСТ ЗА ЖОВТЕНЬ 2022 РОКУ
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ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЬ ДОВІВ У СУДІ 
ЗВ’ЯЗОК ВТРАТИ ЗДОРОВ’Я 
З РОБОТОЮ НА ШАХТІ 
З ОКУПОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ

Олександр 20 років працював у шкід-
ливих умовах на шахті Луганщини, де 
отримав чисельні хронічні захворю-
вання. Проте Держпраці кілька разів 
відмовило йому у проведенні розслі-
дування. За допомоги юристки Право-
захисної Групи «СІЧ» Ксенії Онищенко 
чоловік виборов своє право на соці-
альні виплати.

КОНФЕРЕНЦІЯ «РЕАЛІЗАЦІЯ 
ПРАВ ЛЮДИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ 
ТЕРИТОРІЙ»

У своєму виступі аналітик ПГ «СІЧ» Ві-
ктор Філатов звернув увагу на основні 
проблеми реалізації моделі перехід-
ного правосуддя в Україні, які можуть 
виникнути у поствоєнний період.

ДІТИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ 
ВІД ВІЙНИ, МАЮТЬ ОТРИМАТИ 
ОФІЦІЙНИЙ СТАТУС

На розгляді ВРУ завис законопроєкт про 
соціальний захист дітей, які постражда-
ли внаслідок війни. Наша юристка-пра-
возахисниця Віталія Серебрянська взяла 
участь в емоційній фотосесії, аби при-
вернути увагу до цієї теми.
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МІЖНАРОДНИМИ УГОДАМИ 
ЗАБОРОНЕНІ «ГРАДИ» ТА «СМЕРЧІ»

Максим отримав перелами та пора-
нення лівої ноги, яку частково було 
ампутовано через артобстріл, який 
вівся з неконтрольованих територій. 
Наша юристка Юлія Полєхіна задоку-
ментувала факт воєнного злочину ро-
сії проти мирних цивільних українців і 
направила скаргу до ЄСПЛ.

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА 
ПОСТРАЖДАЛИМ ГРОМАДАМ

З перших днів визволення ізюмчанам 
надається екстрена гуманітарна допо-
мога. Насамперед, це найнеобхідніші та 
першочергові речі. Долучилася до цьо-
го процесу і Правозахисна Група «СІЧ». 

ПРАВОЗАХИСНИКИ ОБГОВОРИЛИ 
ДОКАЗИ ГЕНОЦИДУ, ЯКИЙ ВЧИНЯЄ 
РОСІЯ В УКРАЇНІ

Юристка Правозахисної групи «СІЧ» 
Юлія Полєхіна взяла участь у вебінарі 
щодо питань розслідування геноциду 
в Україні.

Контакти: 
+38 068 762 0009 | +38 095 90 333 61
Правова підтримка ЛЖВ: 
+38 097 38 33 609

https://www.facebook.com/pgsich/ http://sich-pravo.org
e-mail: pgsichdnipro@gmail.com

https://www.facebook.com/pgsich/posts/pfbid022qk6e8wARf72PQqBvXGq1Y12SivUz4y8iJ33JD1pgLpys3PMwTMftYeMHY2YzJkRl
https://www.facebook.com/pgsich/posts/pfbid0Gpr8mLcP2DfXULhyiaLPzkBuDdb6m2K6AqJo3tzjZ2GSqc6uJJ7xXuADSQLz6GStl
https://www.facebook.com/watch/?v=1191079704810148


Контакти: 
+38 068 762 0009 | +38 095 90 333 61
Правова підтримка ЛЖВ: 
+38 097 38 33 609

https://www.facebook.com/pgsich/ http://sich-pravo.org
e-mail: pgsichdnipro@gmail.com

ОНЛАЙН-ЗАХІД «ПРАВОВИЙ 
ЗАХИСТ ЖУРНАЛІСТІВ В УМОВАХ 
ВОЄННИХ ДІЙ»

Адвокатка Марина Киптила та ви-
конавча директорка Правозахисної 
групи «СІЧ» Ольга Волинська провели 
онлайн-обговорення з майбутніми 
журналістами Університету митної 
справи та фінансів.

МИ В МЕДІА

«НАШЕ МІСТО»: ПРАВОЗАХИСНА 
РОБОТА В УМОВАХ ВІЙНИ

Понад 320 000 переселенців на Дні-
пропетровщині потребують невідклад-
ної гуманітарної та правової допомоги. 
Про доставку необхідного мешканцям 
міст та сіл поблизу зони бойових дій 
та правову допомогу переселенцям, 
підготовку позовних заяв та скарг, 
звернень до державних органів - у 
відеоматеріалі дніпровського видання 
«Наше місто».

ВІДКРИТИЙ: ЯК ШУКАТИ БЕЗВІСТИ 
ЗНИКЛИХ. 

Юристка Правозахисної Групи «СІЧ» Ксе-
нія Онищенко у пресцентрі Відкритого 
надала алгоритм першочергових дій та 
зрозумілі поради, як діяти родичам у разі 
втрати зв’язку з рідними-військовослуж-
бовцями або цивільними особами.

ДОВІДКА:
ГО «Правозахисна Група «СІЧ» надає 
комплексну юридичну допомогу по-
страждалим від збройного конфлікту, 
жертвам катувань та вразливим кате-
горіям населення. На базі організації 
працює Громадська Приймальна УГСПЛ.
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